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 مَدمة ادٗفػ

 احلّد هلل، وافهالة وافسالم ظذ شٔدٕا رشقل اهلل.

 وبًد: 

صٔخْا مهىٍك بـ مـ ًُتٓا ِّ ؾٓذه أبرز افٍتاوى افتل َش 

افًدوي حٍيف اهلل، َظْز صٍحتف افرشّٔة ظذ )افٍٔس 

)افرمحة(، و)افْدى(، ــ ، افَْقات افٍوائةْز بقك(، وظَ 

 و)صٍا( وؽرها.

ر، فًام )ظْ وؿد َذَ  ٍَ هـ( 1441ُت دم مجًٓا دم ُؽرة صٓر َص

 م(.9119أـتقبر، شْة )

   



 

  افًِؿ افْاؾع، واهلل ادستًان.ْؼ دي مـ ذفؽ َٕ ْه وؿَ 

وفٔس مًْك َٕع هذه افٍتاوى إْٔل أواؾؼ افنٔخ ظِٔٓا 

ـِٓا، وإٕام أواؾؼ ؾؤِتف ظذ بًوٓا وأخافٍف دم بًوٓا 

 أَخر.

 وـتبف افباحث ادحَؼ: أمحد بـ حمّقد آل رجب.

 مك. -ذؿٔة -مرـز مْنٖة أبق ظّر -ؿرية خافد بـ افقفٔد

 هـ1441 ـ صٓر رموانم 8

 م9191 مايق 1 ادقاؾؼ اجلًّة

 (. 119) 11191962998هاتػ: 

 (.119)11559527691واتس أب: 

 



 

 قز رؾع افٔديـ دم دظا  اجلًّة : هؾ َي 9111س

 ج: ٓ بلس بذفؽ.

 ر ّْ ر باخَل ًْ ـ افن  هْ قز دَ : هؾ َي 9119س

ـ حومؾفو عَ قز  ٕن افـبل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ فَ ج: ٓ َي 

 وادحؿقفي إفقف.

 ْة إؿامة بٔقت افًزا  ثالثة أيام : هؾ مـ افس  9112س

 د هذا ظـ افـبل ظؾقف افصالة وافسالم.رِ ج: مل يَ 

ًَ 9114س ُٕ  ي ؽر ادسِؿ ز  : ـٔػ 

 ى بلي لقغي فقس ؾقفو دظوء بودغػرة فؾؿقً.ز  عَ ج: يُ 

 

 



 

يُقن  -ع بغ افنٍع وافقتر بثالث رـًاتّْ : اجَل 9115س

 أو باثْغ  ،حدبتنٓد وا

ثالث  ًج: إخرج مـ اخلالف بتشفد واحد إذا ـوك

 رـعوت متصؾي.

 ؿ ادهاؾحة بًد افهِقات ُْ ُح ما : 9116س

 د ظـ افـبل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ.رِ ج: ادداومي ظؾقفو مل تَ 

 : ـٔػ ُُيبْل اهلل 9117س

 .ج: اشلل ا هل أن ُُيبؽ

 .لوحلًو واظؿؾ ظؿاًل  

 .آشتغػورظ ظذ افقضقء ووؾِ َح و 

 وــ مـ ادحسـغ، وافعوؾغ ظـ افـوس. 



 

ـَ :  هؾ َي 9118س  سّع افُالم افىٍؾ حتك يَ  لّ قز 

  !قز أبًداج: ٓ َي 

 ؽقي وفده بوفـور؟!ـ هذا افظومل افذي يَ مَ 

ٌُ افد   ّب ـ َش : هؾ مَ 9119س  ؾ ظْد افتقبة ْس يـ يب ظِٔف اف

 ج: ٓ يى.

ؾ هلا بَ َْ مل تُ  ،بتأيام امرأة تىٔ»: ما صحة حديث: 9111س

  شِٓا مـ اجلْابةْس ٌتسؾ ؽُ صالة حتك تَ 

 ج: ذم شـده ضعػ.

 بقل افدظا  : هؾ افُذب يٗثر ظذ ظدم ؿَ 9111س

 بقل افدظوء.افؽذب ؿد يمثر ظذ ؿَ  ،ج: كعؿ

 



 

ًَ 9119س  ػ مـ حؼ وافده وْ  ظذ تِّٔذه أَ املِ : هؾ حؼ اف

 يػقد ذفؽ. ج: فقس ـذفؽ، فقس ظـدكو كص

 أهؾ ُشْة  (إصاظرة): هؾ 9112س

دهؿ ذم لػوت ا هل، إكام عتؼَ ـي ذم مُ ج: ـال، فقسقا بلهؾ افس  

 معتؼدهؿ زائغ.

ٍَ ): هؾ 9114س  ظذ احلؼ  (ماويةرَ اف

 :هؿ افذيـ يؼقفقن (مووييرَ افػَ ـ)ج: إذا ـون ادؼصقد ب

ؾفمٓء أهؾ  ((ـيافس   نكؽتػل بوفؼرآن افؽريؿ وحده دو))

 ضالل وزيغ.

 



 

ََ : هؾ َي 9115س ع احلّؾ حتك ىْ قز فِّرأة أخذ دوا  ف

 تتُّـ مـ صٔام رموان 

 ز هذا ابـ تقؿقي وؽره.ق  ج: َج 

 ِتَقن ؾٔام بْٔٓؿ : هؾ إمقات يَ 9116س

 ثبً ذم هذا افبوب خز.ج: ٓ يَ 

ؿ إرجاع افزوجة افزإٔة بًد تقبتٓا بسبب ُْ ُح ما : 9117س

 إوٓد 

 .[62]افـقر:  {بِقُثقَن فِْؾَخبِقَثوِت اخْلَبِقَثوُت فِْؾَخبِقثَِغ َواخْلَ }ج: 

 بِغ افسابًة ؿ افهالة خِػ ضٍؾ مل يَ ُْ ُح ما : 9118س

 عبٌ ؾال.وإذا ـون يَ  .جوز ،و وؽر ظوبٌج: إذا ـون متؼـً 

 



 

 ْهح بَرا ة ؿهص افسِػ : هؾ تَ 9119س

 لحقحي. وج: إذا ـوكً ؿصًص 

بْٔل ؾٓذه افْٓاية  ،مـ افبٔت جِت رَ فق َخ ) :: ؿال هلا9191س

  (وبِْٔؽ 

ـَ  .ى هذا ضالًؿوَس ج: ٓ ُُيْ   ر ـػورة يؿغ.ػ  واحتقوًضو 

 ـ اهلاتػ مـ ادسجد ْح ؿ َص ُْ ُح ما : 9191س

ًَ  ْق د  َص ج: تَ   .ظذ ادسجد بؼقؿي افؽفربوء إن اشتطع

 ؿ افقصٔة افقاجبة ُْ : ما ُح 9199س

 ـي.مـ افؽتوب أو افس   ج: ٓ أظؾؿ ظؾقفو دفقاًل 

ًٕا قز اف: هؾ َي 9192س  ُذب أحٔا

 .قز افؽذب ظذ افعدو، وـذا افؽذب فصإلالحج:  َي 



 

 ؾال يصح. (ب افرجؾ ظذ زوجتفذِ ـَ )أمو حديٌ  

بر مارـت يبٔع اخلّر دم قز افًّؾ دم شق: هؾ َي 9194س

 بٔة دوفة أور

 .قزال َي ؾ ،ا دم بٔع اخلّرإذا ـان متخهًه ج: 

 ،مـ افسِع ثاًل دم إفػ م اأما إذا ـإت ٕسبة بٔع اخلّر واحًد  

ؾتؾؽ رضورة مع  ،رَخ آًّؾ دم ظّؾ وٓ يُّْؽ أن تَ 

 بف افبؾقى. ًْ ؿ  ٕن هذا ممو ظَ   فؾـصح ؽتؼديؿ

 ك فالجئغ دم أوربا ؿ افرواتب افتل ُتًىَ ُْ ُح ما : 9195س

 ج: خذوهو.

 

 



 

 فِّنايخ  (إَ َٓ قْ مَ )ؿ ـِّة ُْ ُح ما : 9196س

الؿفو ذم زموهنؿ ضإد ظذ ظفد افصحوبي، وـون أؽؾى رِ ج: مل تَ 

 ؼ ظذ افـورص.ؾَ طْ ؼ، وإن ـوكً تُ تِ عْ ؼ وافسقد ادُ تَ عْ افعبد ادُ  ظذ

 ؾ ج  َس قز ترديد إذان مع ادُ : هؾ َي 9197س

 ج: مستحى.

 ِف تَ : هؾ يرث افَاتؾ ظًّدا ممـ ؿَ 9198س

 ذفؽ. ؾ اإلمجوع ظذؼِ ج: ظـد اجلامهر ٓ يرث، بؾ كُ 

ـُ : هؾ َي 9199س  ـ متزع فزرظٓا ٓبْل ة مَٔ ِْ قز ذا  

 جوز. ،فذفؽ رَت رِ طُ ج: إذا اْض 

 هائؾ إـ هؿ بْق : مَ 9121س

 ج: هؿ أوٓد يعؼقب وذريوهتؿ.



 

ًِ : هؾ َي 9121س  د ـٍْف أثْا  حٔاتف قز فِنخص أن ُي

 .قز ذفؽَي  ،ج: كعؿ

ه بعض افصحوبي ظذ ظفد افـبل ظؾقف افصالة د  ظَ وؿد أَ  

 وافسالم.

 ة افَقاظد مـ افْسا  قز مهاؾح: هؾ َت 9129س

 قز.ج: ٓ دَم 

 ر ْد ر افه  ًْ ؼ َص ِْ ؿ َح ُْ ُح ما : 9122س

 ى حول افرضر.َس ف، وظذ َح ــ ادسؽقت ظج: مِ 

  ((افببچل)): ما رأيُؿ دم فًبة 9124س

َ بَ فو تَ ـج: بعد افسمال ظ ـؼ ظودات ممذيي وتَ  ،ةرِض أهنو مُ  غ 

 ة بوفـوس.رِض ومُ 



 

 جامدات يـ فِؿ شب افد  ُْ ُح ما : 9125س

 ج: ـبرة مـ افؽبوئر، بؾ ؿد يصؾ إمر فؾؽػر أحقوًكو.

 ـ يٖـؾ بٔده افٔنى يٖثؿ : هؾ مَ 9126س

 أختار ؿقل افًِام  افَايِغ بتٖثّٔف.ج: 

ظـد رشقل ا هل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ بشامفف، ؾؼول:  رجؾ ؾـَ أَ 

ًَ »ؿول:  .ؿول: ٓ أشتطقع «بقؿقـؽ ْؾ ـُ » عف ـَ ، مو مَ «ٓ اشتطع

 .عفو إػ ؾقفؾَ ؿول: ؾام رَ  .ْز افؽِ إٓ 

 قز ؿرا  ة افٍاةحة مع اإلمام : هؾ َت 9127س

 .هذا رأي أيب هريرة ريض اهلل تًاػ ظْفج: 



 

و ورد ظـ دِ   ؿراءة اإلموم فؽ ؿراءة :أما اجلّٓقر ؾَٔقفقن 

ـف بعضفؿ: س  رشقل ا هل ظؾقف افصالة وافسالم ذم حديٌ َح 

 .«موم فف ؿراءةاإل ةؾؼراء ،ـ ـون فف إموممَ »

َوإَِذا ُؿِرَئ اْفُؼْرآُن َؾوْشَتِؿُعقا َفُف }اشتدفقا بؼقفف تعوػ:  :وأيًوا

 .[602]إظراف:  {َوَأْكِصُتقا َفَعؾ ُؽْؿ ُتْرمَحُقن

  افىقاف ثْا أا ُيً ج ررَ ْخ ـ أَ ؿ مَ ُْ ُح ما : 9128س

بْل ظذ ما يَ  :ؿ مـ حٔث إتٓك، أيتِ رجع يُ رج يتقوٖ ويَ َي ج: 

 .شبؼ

ؾرى إـامل  هذا رأي اجلّٓقر، أما ابـ تّٔٔة رمحف اهلل 

ػ ع  َض افطقاف وٓ يبويل افشخص بـؼض افقضقء، ويُ 

 افطقاف بوفبقً لالة، ؽر أن ا هل أبوح ؾقف»حديٌ: 

 .«افؽالم



 

ًَ  نِ هق حديٌ ضعقػ معؾ بوفقؿػ، ؾنِ  ،كعؿ  اشتطع

 .وهق رأي اجلؿفقر ،ؾفق إؾضؾ ماخلروج فؾتقض

 ر.َخ ؾ أخًذا بوفرأي أؿِ ؽْ ؾؾؽ أن تُ  ،متوًمو َت زْ جَ ظَ  نْ إِ و 

جـ ادٗمـ وجْة افدٕٔا ِش »: ما صحة حديث: 9129س

  شافُاؾر

 ج: لحقح.

  ((ًَد افتسبٔح بّْٔٔفـان يَ )): ما صحة حديث: 9141س

 ج: ضعقػ.

 

 



 

ا  }ؿقفف تًاػ:  ك: ما م9141ًْس َٕ َٖ ـِ َوَفٌد َؾ مْحَ اَن فِِر  ـَ ُؿْؾ إِْن 

 ًَ ُل اْف ـَ َأو    [81]افزخرف:  {ابِِدي

إن ـون فؾرمحـ وفد ؾلكو أول افعوبديـ هلذا افقفد،  ادًْك:ج: 

 وبوفتويل فـ أظبد إٓ ا هل. ،فؽـ فقس فؾرمحـ وفد

 افهٔام دم فٔس مـ افِز »: ما صحة حديث: 9149س

  شافسٍر

 ج: ثوبً لحقح.

 ؿ ووع متثال دم حمؾ بٔتزا ـ٘ظالن فِىباخ  ُْ ُح ما : 9142س

 قز.َي  ج: ٓ

 ؿ بٔع افذهب بافتَسٔط ُْ ُح ما : 9144س

 قز.ج: ٓ َي 



 

ًً تَ : ما صحة حديث افرجؾ افذي ؿَ 9145س وتسًغ  اؾ تس

 ًسا ٍْ َٕ 

 ج: احلديٌ ثوبً لحقح.

ِ  ب  : رجؾ َخ 9146س  َْت ب امرأة ظذ زوجٓا حتك ُض

 ٓا َج و  زَ وتَ 

ى فؾؿرأة ظذ ب  ج: افزواج لحقح، فؽـف ؽودر وآثؿ وخُمَ 

 ومرتؽى فؽبرة. ،زوجفو

 ؿ بٔع افًىقر افُحقفٔة ُْ ُح ما : 9146س

 ج: جوئز مع افؽراهي.

 

 



 

 ـ مات وهق يداؾع ظـ أروف ؿ مَ ُْ ُح ما : 9147س

د قؾفق صف ،ج: إذا موت وهق يداؾع ظـ أرضف افشخصقي

ـف س  وهذا حديٌ َح  «ـ موت دون موفف ؾفق صفقدمَ »حلديٌ: 

 بعض افعؾامء.

 ر يافسجاؿ بٔع ضٍاية ُْ ُح ما : 9148س

 ؿؾ تعووًكو ظذ اإلثؿ وافعدوان.قز  ٕن ذفؽ َُي ج: ٓ َي 

 ؿ صٓادات آشتثامر ُْ ُح ما : 9149س

 ج: حرام.

 ؿ بٔع ماـْٔات احلالؿة ُْ ُح ما : 9151س

 ج: ٓ بلس هبو ٕهنو متعددة إؽراض.

 



 

 ْزير ؿ افًّؾ دم بْا  حيرة اخلِ ُْ ُح ما : 9151س

 عؿؾ ذم ذفؽ.ج: ٓ تَ 

ر خ  َٗ بًد مقت افزوجة تستحؼ ادرأة مُ  : هؾ9159س

  جةسَط بّقت افزواق، أو يَ َد افه  

 ؿ مـ افسـي.َص وُيْ  ،ـ ظذ افزوجيْ ج: هق دَ 

دم طؾ  (ٕٔابة ظامة)ؿ افًّؾ دم وطٍٔة ُْ ُح ما : 9152س

 افَقإغ افقؤًة 

، ويستطقع إؿومي احلؼ ؿدر ًٓ دْ ظَ  ج: إذا ـون رجاًل 

 .ػعؾيَ   آشتطوظي

 بتعد.ؾؾقَ  ،شك ظذ كػسف افػتـي وافغرورـون َي  أمو إن 



 

ومل  ،ؾ بقجف اهللـ ُشئِ مًِقن مَ »: ما صحة حديث: 9154س

  شبُيِ 

 ج: ضعقػ.

افِٓؿ اـٍْل بحالفؽ ظـ »: ما صحة حديث: 9155س

  احلديث ش حرامؽ...

 ـ يْ وهؾ هق مـ أشباب ؿوا  افد   

 .ـف ؾريؼ مـ افعؾامءس  ج: َح 

 ـ.يْ ؼضوء افد  وفؽـ فقسً فف لؾي ب 

رؾع ؿؤة ظذ أبٔف بسبب قز فِقفد أن يَ : هؾ َي 9156س

 دم مراث أمف افتل ماتت  فمًْف مـ حَ

 ج: فف ذفؽ، إذا ـون هذا هق افسبقؾ ٕخذ حؼف.



 

ًٔا دم صقم افٍْؾ ىَ ؾْ ـ أَ ؿ مَ ُْ ُح ما : 9157س  ر ٕاش

 ؿ لقمف.ج: ُيتِ 

: ما صحة حديث ختٍٔػ افًذاب ظـ أيب هلب يقم 9158س

 ة مروًة افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بَ يْ قَ ؼ ثُ تَ ظْ ٕٕف أَ  :ٓثْغا

 ج: ظفدي هبذا بعقد، وأحتوج مراجعي هذا افسـد.

 ِٓاًْ وَج  ،ؿ تٖخر افًََٔة فٔقم إوحكُْ ُح ما : 9159س

 واحد  بُبش

 ؾوفؽبش إمو أضحقي أو ظؼقؼي ظـ بـً.  ج: ٓ يزئ هذا

 اب فِبنًة هَ ؿ افذ  ُْ ُح ما : 9161س

 ضالفي مـ افضالٓت. ج:

 



 

 قز افزواج مـ أدإٔة : هؾ َي 9161س

 .جقزؾقَ  ،ج: إذا ـوكً مسؾؿي أو كرصاكقي أو هيقديي وظػقػي

 قز.ؾال َي  ،دةؾحِ أمو إذا ـوكً مُ  

 س اجلْل باإلٕز ب  َِ ؿ تَ ُْ ُح ما : 9169س

اَم } ؿال تًاػ:ج:  ـَ   ٓ َٓ َيُؼقُمقَن إِ َبو  ُؾقَن افر  ـُ ـَ َيْل ِذي  َيُؼقُم اف 

ـَ ادَْس   ْقَطوُن ِم ِذي َيَتَخب ُطُف افش   .[672]افبؼرة:  {اف 

س رَ دْ يـبغل أن يُ  ـ، فُـوورد حديث طاهر شْده احُلْس 

 .«اخرج يو ظدو ا هل مـ ظبد ا هل» وهق: ،دراشي مؼوركي

  ادٔؽ أبؿ بٔع ُْ ُح ما : 9162س

ًٓ ـ يستعؿؾفو اوإكام اإلثؿ ظذ مَ  ،إثؿ ج: فقس ظؾقِؽ   شتعام

 خوضًئو.



 

 ؿ افدظا  دم افرـقع ُْ ُح ما : 9164س

 ى افدظوء ذم افسجقد ظذ افرـقع.ؾ  ج: جوئز، فؽـ ُيغَ 

 ٍىر افهايؿ : هؾ اإلبر تُ 9165س

 .ٍىراإلبر ٓ تُ ج: 

ـُ ِس ؿْ أُ ) :ؾنذا ؿول ؿوئؾ  ر ػ  ؾفؾ ُيؽَ  ،ل إبرةـووَ وتَ  (ؾؿ بو هل مو آ

 .ْس ؼِ ر، وظذ ذفؽ ؾَ ػ  مو ُيؽَ  ؟ وظـف يؿقـً 

  شهااؤرمْاؾَل أمتل ؿُ  رُ ثَ ـْ أَ »: ما صحة حديث: 9166س

 ج: ٓ يصح.

 

 



 

ًَ : هؾ مـ افس  9167س مـ جسده  اي افنخص جز ً ر  ْة أن ُي

 بَهد افتزك بف  :فٔهٔبف ادىر

ؾف بعض افعؾامء ظَ ج: ورد ذم افبوب حديٌ أكس، وؿد أَ 

 وي.رَ ـوهلَ 

 قز بٔع افهِٔب : هؾ َي 9168س

 قز.ج: ٓ َي 

 بًد افهالة  (اهلل َؾ ب  ََ تَ ) :ؿ ؿقلُْ ُح ما : 9169س

هؾ ورد هذا افصـقع ظـ رشقل ا هل ظؾقف  :إن شٖفَت ج: 

 افصالة وافسالم؟

 د هذا ظـ افـبل ظؾقف افصالة وافسالم.رِ مل يَ   ؾَْقل: 

 



 

 تْزل ظذ صقر اهلاتػ ريـ يَ ق  َه ـ ادُ ًْ : هؾ فَ 9171س

 هق إػ افصقر تـزل ظذ لقر اهلوتػ، إكامج: ٓ أطـف يَ 

 وا هل أظؾؿ. .افػقتقؽراؾقي وافتامثقؾ أؿرب

ًُ َِ ؿ اجَل ُْ ُح ما : 9171س  ؾٔة رْ سات اف

ؾال  ،ـي ذم أحؽومفوو مـ ـتوب أو ُش ػ كص  وفِ ج: إذا مل تؽـ ُت 

 بلس.

 ْة ـافقفد ؼ رأس  افبْت ادقفقدة ُش ِْ : هؾ َح 9179س

 ج: ٓ.

 

 

 



 

 قز افُذب فصإصالح : هؾ َي 9172س

 .قز افُذب فصإصالحَي  ،ًٕؿج: 

فقس افؽذاب افذي » :ؿول رشقل ا هل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ 

 .«اأو يؼقل خرً  اخرً  َؾَقـِْؿلح بغ افـوس، ؾِ ْص يُ 

 : هؾ فسجدة افتالوة دظا  خمهقص 9174س

 ج: ٓ يصح حديٌ ؾقف دظوء خوص بسجقد افتالوة.

فُـ  (أريد أن أذب برة) :ـ يَقلؿ مَ ُْ ُح ما : 9175س

 ا مازًحا ؿاهل

ـْ َؿْقٍل }ج: يلثؿ دؼقفتف، ؿول تعوػ:  ٓ  َفَدْيِف َرِؿقٌى َمو َيْؾِػُظ ِم إِ

 .[81]ق:  {َظتِقدٌ 

 



 

 ؿ افتزوج مـ ؾتاة ٓ تهع ُْ ُح ما : 9176س

 يداك. ًْ بَ رِ ج: ٓ أكصح بذفؽ أبًدا، اطػر بذات افديـ تَ 

  (يّؾ افِزِ )ؿ ُذب ُْ ُح ما : 9177س

 رم.ر ٓ َُي ؽِ ْس وإذا ـون ٓ يُ  .حرمقَ ر ؾؽِ ج: إذا ـون ُيْس 

ـان أـثر ضًامف صذ اهلل )): ما صحة حديث: 9178س

  ((ظِٔف وشِؿ افنًر

 و هبذا افؾػظ.ج: ٓ أظؾؿ حديثً 

 ؿ صالة افرجؾ دم بٔتف ُْ ُح ما : 9179س

 .ئدمز ًـ ؽر ظذر يلثؿ وإن ـوكج: مِ 

 : هؾ تب صالة اجلامظة ظذ ادساؾر 9181س

 ة اجلؿعي واجلامظي ظذ ادسوؾر.ج: ٓ دمى لال



 

 يرى اجلـ  ـ ٕير دم ادرآة فٔاًل : هؾ مَ 9181س

 ج: ٓ ألؾ هلذا افؽالم.

هز ادرأة ظذ زوجٓا ـؿ تَ )): ما صحة أثر ظّر: 9189س

َٖ  .ؿافت: أربًة أصٓر أو شتة أصٓر يا حٍهة  س بَ ر أٓ ُُيْ مَ ؾ

  ((اجلْد أـثر مـ ذفؽ

 ج: شـده ضعػ.

 احلديث. شافَواة ثالثة...»حديث: : ما صحة 9182س

 و، وشـده حسـ.رْ د بف أهؾ مَ ر  ػَ ج: هذا حديٌ تَ 

دع دم ـ ؿال بجقاز آحتٍال بادقفد هؾ ابتَ : مَ 9184س

 افديـ 



 

وٓ  ،ع صقًئو مل يصـعف افرشقل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿـَ ج: َل 

 ألحوبف.

  ك ضقاف افقداع ظِٔف دمرَ ـ تَ :  هؾ مَ 9185س

 ظـد اجلؿفقر. ظؾقف دمكعؿ،  ج:

 ؿ تٖجر إرض ادثّرة ُْ ُح ما : 9186س

 ج: ٓ بلس.

ترـٓا أو أَ  ،ابْتل افبافٌة ظذ احلجاب ِزُ ْج : هؾ أُ 9187س

 حتك تَتْع 

 هو.ِزْ ْج لَ ؾ ًْ غَ ؾَ ج: إذا بَ 

 



 

ؿ افقتر بثالث رـًات بتنٓد بًد رـًتغ ُْ : ما ُح 9188س

 د دم افثافثة ٓ  َن وتَ 

 .دمفإمر واشع، وإؾوؾ ظج: 

 حديٌ ضعقػ. «فقا افقتر بودغربب  َش ٓ تُ » وحديث: 

 وماهلا حرام  ،ؿ إـؾ مـ ضًام جاريتُْ ُح ما : 9189س

 هْاك اتاهان فًِِام : ج: 

وهق ؿقل ابـ  .وظؾقفو هل اإلثؿ ،فِؽ أن تلـع :آتاه إول

 وظؾقف إثؿف. ،مسعقد، حقٌ ؿول: فـو حالوتف

 ل ابـ ظبوس واإلموم أمحد.وهق ؿق .مـف عٓ تلـ افثاين:

 ؿوفقا: ذم هذا تعوون ظذ اإلثؿ وافعدوان.



 

قز ؾال َي  ،ؾ٘ن ـان منوًؿا .وهذا حمِف إذا مل يُـ ادال منوًؿا

 .عأن تلـ

: هؾ ظدم ؾًؾ افسِػ فق  يدل ظذ أن ؾًِف 9191س

 بدظة 

 البسوهتو ادحقطي هبو.د ادسوئؾ، ـؾ مسلفي هلو مُ رِ ط  ج: ٓ تَ 

ضافؼ  إِٔت ) :ؿ ؿقل افرجؾ ٓمرأتفُْ ُح ما  :9191س

  (ضافؼ ضافؼ ضافؼ)أو  (بافثالثة

 تؼع واحدة. ـ ؿافقا:ـ أؿقال افًِام  ؿقل مَ أختار مِ ج: 

ًَ ُْ ُح ما : 9199س  إلفَا  حماةرة وؿرا ة ؿرآن املِ ؿ اإلتٔان ب

 دم ظََٔة وفدي 

ج: تؾؽ مـ إمقر ادبوحي، وٓ يـبغل أن تؽقن ظودة 

 مستؿرة.



 

  وةؿ إخذ مـ افِحٔة ما دون افَبُْ ُح ما : 9192س

 ؾ ذفؽ يلثؿ.عَ ـ ؾَ ج: أرى مَ 

قز أخذ حَل مْف بدون : صخص هؿْل، ؾٓؾ َي 9194س

 ظِّف 

 قز.َي  ،ج: كعؿ

فِّحُّة، مع ظِّل  ق مْل مال، وةحاـُّت : ُهِ 9195س

 إثؿ  ًة، ؾٓؾ ظع  يُؿ بافؼٖهنا ٓ ةَح ب

 ج: هذه رضورة.

ِؿ مـ أجؾ ترك آؽتسال فؤػ احتَ ؿ ُْ ُح ما : 9196س

 ، وفُْف تّٔؿ احلٔا 

 .قز فف أن يتقؿؿ مع وجقد ادوءج: ٓ َي 



 

 ك افػرض.واحلقوء فقس ظذًرا فَسْ  

 ر فِهًِا  ًْ ؿ زرع افن  ُْ ُح ما : 9197س

 ر.عْ قز هلو زرع افش  ج: افصؾعوء َي 

ك افنخص مهاؾحة ؽر ادسِامت دم افبالد رَ : إذا تَ 9198س

قز فِنخص أن يهاؾحٓـ ؾٓؾ َي  ،مْف ـَ ٍْ َيَ  ،ٔةإجْب

 ّٓـ اإلشالم ِ  ًَ ويُ 

 حفـ فؾرضورة.وؾِ ـديؾ وَل ا ضع يدك ظذ مِ ج: إذً 

ؿ احلاـؿ بٌر ذيًة اهلل، مع شالمة ُْ ُح ما : 9199س

 اظتَاده 

ظـ ؽر  ّؾ ستحِ وادُ  ،تؾػ ادضطر ظـ ؽر ادضطرج: َي 

 ذفؽ تػصقؾ. ػل ـؾؾ .واجلوحد ظـ ؽر اجلوحد ،ّؾ ستحِ ادُ 



 

 َْض افقوق  أماــ افًقرة يَ  س  : هؾ مَ 9111س

 .ضعقػ «ره ؾؾقتقضلـَ ذَ  س  ـ مَ مَ »ج: حديٌ: 

 ـؼض افقضقء.ؾال أراه يَ  :وظِٔف 

 ؿ تنبٔؽ إصابع دم ادسجد ُْ ُح ما : 9111س

 .ٓ بٖس بفج: 

ا، وؿد أصار رد دم افْٓل ظـ ذفؽ ؤًػ جد  اواحلديث افق 

 ٍٔف.افبخاري إػ توً

بوب تشبقؽ : ((لحقحف))ب افبخوري رمحف ا هل ذم ق  ؾؼد بَ 

 .إلوبع ذم ادسجد وؽره



 

ًَ ؼِ ـقػ بؽ إذا بَ  ،يو ظبد ا هل بـ ظؿرو»وأورد حديٌ:  ذم  ق

ؽ افـبل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ ب  َص و -وفي مـ افـوسثَ ُح 

 .«؟-ألوبعف

 ؿ ظِّٔة صٍط افدهقن فِّرأة ُْ ُح ما : 9119س

ًِ َل ج: إذا وَ   ،جوز هلو صػط افدهقن ،احلوفي بودرأة فؾؿرض ؾ

 رشيطي ظدم حصقل افرضر.

 ؼب اخلّر دريض ؿ َٕؾ دم ممـ يَ ُْ ُح ما : 9112س

 رض بودريض.ج: ٓ موكع، إذا مل يؽـ دمف يَ 

ٌُ 9114س  ؾ مـ اجلْابة ْس : هؾ يب افقوق  ؿبؾ اف

 ج: ٓ يى.

 

 



 

 ؿ حٍظ أفٍٔة مـ إفٍٔات دم مهىِحُْ ُح ما : 9115س

 احلديث 

 .ؿ إفػقي بدل حػظفوفْ ج: أكصح بػَ 

 .وظؾقؽ بوفتدريى افعؿع ظذ افتخريٍ وافعؾؾ 

  مـ حػظ إفػقوت.َػ وْ وهذا أَ  

 يب ال  : ما افرأي دم ـتب افنٔخ افه  9116س

ـُ   يب ظذ اإلمجول ضقبي، فؽـ إحوديٌ ال  ى افشقخ افص  تُ ج: 

 ثبً.مـفو ضعقػ ٓ يَ  اافتل هبو حتتوج إػ إظودة كظر  ٕن ـثرً 

 تْهحْل  ؿَ ؾبِ  ،: أريد أن أحٍظ أحاديث ٕبقية9117س

 :إٔهحؽ بحٍظج: 

 .ادتػؼ ظؾقف بغ افبخوري ومسؾؿ 



 

 .ثؿ بزيودات افبخوري 

 .ثؿ بزيودات مسؾؿ 

 .(بؾقغ ادرامـ)ثؿ ب 

 ؼب احلنٔش ـ زوج يَ ؿ ضِب افىالق مِ ُْ ُح ما : 9118س

 تؾع مـف.فؾؿرأة أن َت  قزَي و ،ؾفق زوج حشوش  قزج: َي 

َ »:  ما صحة حديث: 9119س ِّ ًَ ىْ يُ  نْ َٕ خٔط ـ أحدـؿ ب

َ  -مـ حديد دم رأشف   شفف ّؾ يده امرأة ٓ ةَحِ  ّس خر فف مـ أن مَت

 واإلشـودان لحقحون. ،مرؾقًظو ومقؿقًؾو َي وِ ج: رُ 

ـان افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  : ما صحة حديث: 9111س

 ،افِٓؿ إٔت افسالم»َدار ما يَقل: ؿ مل يًَد إٓ مِ  إذا َش 

  شذا اجلالل واإلـرام ومْؽ افسالم، تبارـَت 



 

أن  ، وفُـ ؾٔام يبدو يل((صحٔح مسِؿ))احلديث دم ج: 

 .إحقل اضطرب ذم هذا افؾػظ افذي ذم افسمال ظولاًم 

ـون رشقل ا هل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ إذا  وافهقاب بٍِظ: 

افؾفؿ أكً »ؿول: و واشتغػر ثالثً  -اكرصف مـ لالتف

ًَ  ،افسالم  .«ذا اجلالل واإلـرام ومـؽ افسالم، تبورـ

د دم فِ وُ وشِؿ ت أن افْبل صذ اهلل ظِٔف بَ : هؾ ثَ 9111س

 إول  ربٔعٍ 

 .ظام افٍٔؾ د يقم آثْغفِ افثابت إٔف وُ ج: 

ؾال أظؾؿ ؾقف حديًثو بسـد  قفده بافوبط،مصٓر  أما تًٔغ 

 ثوبً.

 



 

ع مع َو فْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ رَ ت أن ابَ : هؾ ثَ 9119س

 محزة 

 ج: كعؿ.

: هؾ صحٔح أن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـان بغ 9112س

 ـتٍٔف خاتؿ افْبقة 

 ج: كعؿ، ـون خوتؿ افـبقة بغ ـتػقف لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ.

  (ادا  اأؾوؾ صدؿة ظـ ادٔت ُشَٔ): يَال: 9114س

 د هذا.رِ ط  ج: ٓ يَ 

 

 



 

مًاك ربْا )ر شاخًرا: ؿقل افَايؾ َٔخ ؿ ُْ ُح ما : 9115س

  (ُةي مـ ادالغْتوا

ج: إن ـون شوخًرا ؾوفسخريي ـبرة مـ افؽبوئر، وؿد يصؾ 

 .فؾؽػر

شخريي أو ظذ وجف  ونهؾ ـ ،رج افؽالمى خَم َس ؾعذ َح  

 اجلد.

  شػ بافنًٍةوْ اجلار أَ »: ما صحة حديث: 9116س

اجلور »قح بؾػظ: ثبً هبذا افػظ، وإكام افقارد افصحج: ٓ يَ 

 . «بفؼَ َس ػ بوْ أَ 

  .افؼيؽ ظذ ادناع :أي :هْا (اجلار)ومًْك 



 

 ًُ د كصقبف د  ظذ ادشوع ظذ ؿطعي أرض مل ُُيَ  وأكو رشيؽً  ؾنذا ــ

ػ بوفؼاء وْ ر أَ ؾؼيؽل أَخ  ،د كصقبل مـفود  ومل ُُيَ  ،مـفو

 بـػس افسعر.

 .ي حقـئذٍ عَ ػْ ؾال ُص  ،ف حَل وحَفرِ افىرق وظُ  دِت د  فُـ إن ُح 

 ؿ ُٕاح ادتًة ُْ ُح ما : 9117س

 .مف افـبل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ ذم ظدة مقاضـر  ج: َح 

 .مف إػ إبد ذم خقزر  وَح  

ػقن ذم افعؼقدة حرمي زواج ادتعي، وجقاز ادسح صـ  وأورد ادُ  

 غ.ػ  ظذ اخلُ 

 



 

بف أهؾ  ؿ  بام هَ  ُت ّْ ما َهَ  » : ما صحة حديث:9118س

  شٔة إٓ فِٔتغ...اجلاهِ

 ثبً.ج: ٓ يَ 

ْوب ما  زمزم ٓ يَ  دم أن: هؾ ظْدٕا ٕص ثابت 9119س

 ماؤها أبًدا 

 ـضى أبًدا.ج: فقس ظـدكو كص ثوبً يػقد أن موء زمزم ٓ تَ 

 ،ـ ؿرأ حرًؾا مـ ـتاب اهللمَ »: ما صحة حديث: 9191س

 احلديث  ش ؾِف بف حسْة...

 ج: معؾقل بوفقؿػ.

 



 

ػ بٌر اهلل ؾَد َِ ـ َح مَ »ث: : ما صحة حدي9191س

  شأذك

 .احلديث مًِقلج: 

ٕكف مـ ضريؼ   ـ افًِام مظذ ظدد  ْت َٔ ٍِ دم شْده ظِة َخ  

ح ذم افروايوت ض  وبقـفام ـام وُ  .دة ظـ ابـ ظؿرقْ بَ شعد بـ ظُ 

وهق  (ـديأبق حمؿد افؽِ ) :يؼول فف ؾ راوٍ ؾوذم ـتى افع

 جمفقل، ؾوحلديٌ ضعقػ.

ـ تب ؾًذ مَ  ،هابفْ  اغ َِ إذا بَ افرهـ  : ماُل 9199س

 ـ رتِ ظذ افراهـ أو ادُ   افزـاة

 لوحى ادول. : ظذج

 

 



 

 : ما احلديث ادقؿقف وادرؾقع 9192س

 .هق ـالم افصحو يب :احلديث ادقؿقفج: 

 ـالم افـبل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ.هق  :وادرؾقع 

  شوؾاجر رّ قا خِػ ـؾ بَ ِ  َص »: ما صحة حديث: 9194س

  يصح.ج: ٓ

ر قن ظذ افُراد دم آِخ ِ  َه ـ يُ ؿ مَ ُْ ُح ما : 9195س

 ادسجد 

 .ج: ظؿؾفؿ مؽروه ٕن افصػقف يـبغل أن تتؼورب

 ؾ لالهتؿ.طِ بْ وٓ كستطقع أن كُ  

ثؿ أرادت أن  ،: امرأة دخِت افهالة ٕاوية افْاؾِة9196س

 قز ؾٓؾ َي  ،َِبٓا ؾريوةتَ 



 

 قز.ج: ٓ َي 

 دم صْدوق افزمافة ؿ ووع ادال ُْ ُح ما : 9197س

 ًَ  ؾلكصحؽ بوفبعد. ،خمتوًرا ج: إن ــ

ؾ بىقن ًَ ت إٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ َج بَ : هؾ ثَ 9198س

 مما يع إرض دم دظا  آشتسَا   فـٍٔ

 ظودة افـظر ذم أشوكقدهو.إج: أحتوج إػ 

  (شقرة افبَرة): ما افقؿت ادستحب فَرا ة 9199س

 ج: فقس هـوك وؿً مستحى فذفؽ.

قز افتٓرب مـ جز  مـ افرضايب دم بالد : هؾ َي 9121س

 افٌرب 



 

ؿ فؾرضائى مستـًدا مـ ـتوب ا هل شبحوكف، وٓ مـ ؾج: ٓ أظ

 ـي رشقل ا هل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ. ُش 

  ادهع تُبرة إٓتَال ز  َُ : متك يُ 9121س

ؾقس ؾقفو تػصقؾ ظـ رشقل ا هل لذ ا هل ؾ  ج: إمر واشع

 ظؾقف وشؾؿ.

 : ما صحة حديث: 9129س

أربع مـ افسًادة: ادرأة افهاحلة، وادسُـ افقاشع، واجلار »

ـَ افهافح،    .ب اهلْلَوادَْْر

وأربع مـ افنَا : اجلار افسق ، وادرأة افسق ، وادرـب 

  شافسق ، وادسُـ افؤؼ

 ج: لححف ؾريؼ مـ افعؾامء.



 

 بدأ افهػ دم افهالة يَ  ــ أي: مِ 9122س

 ػ اإلموم.ـ خؾمِ  أبدج: يَ 

ّْع افزواج ٕؿؾ مـ ثامٕٔة ـ ؿإقن يَ ؿ َش ُْ ُح ما: 9124س

 ظؼ 

 قز.ج: ٓ َي 

 ٓؾ ظع  إثؿ ؾ ،ظـ تٍْٔذ وصٔة ادٔت زُت َج : إذا ظَ 9125س

ًَ  ج: اتِؼ   شعفو.ػ ا هل كػًسو إٓ وُ ؽؾ  ، وٓ يُ ا هل مو اشتطع

 : هؾ افرؿٔة ظز اهلاتػ هلا ؾايدة 9126س

 ج: ٓ أظؾؿ هلو ؾوئدة.

 



 

ة قز فِّٖمقم محؾ ادهحػ دم صال: هؾ َي 9127س

 افساويح دتابًة اإلمام 

 .ؿؾ هق اإلمومقز ذفؽ، إكام افذي َُي ج: ٓ َي 

 .«غاًل إن ذم افصالة فُش » ؿ ؿول:ؾوافـبل لذ ا هل ظؾقف وش 

 : ما افُتاب افذي ٕبدأ بف دراشة افسرة 9128س

ـُ   ـثر. ٓبـى لغر حمؼؼ ذم افسرة ق  تَ ج: 

  (وشٓاًل  أهاًل ): ما افرأي دم ؿقل: 9129س

  .ؿقل ضٔبج: 

 :ـؼقفف لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ (مرحًبا)ْة: دم افس  مْف ع بَ تْ وأَ 

 .«مرحًبو بلم هوكئ»



 

ؿ أـؾ حِقى ادقفد افتل ظذ صقرة ُْ ُح ما : 9141س

 افًُبة 

 .جوز ،ج: إذا مل تؽـ إهوكي

 .مـ إهوكي ؾفؿو ؿد َُي دِ   وٓ كـصح بؿثؾ هذا 

 إهنـ» :: ما صحة هذا احلديث دم حؼ افبْات9141س

َِٕسات ْٗ   شافٌافٔات ادُْ

 ج: ٓ يصح، أخرجف اإلموم أمحد بسـد ضعقػ.

 ؿ ٕسٔان افتنٓد إخر فِّٖمقم ُْ ُح ما : 9149س

 ج: افصالة تصح.

 



 

ظْد اخلقف مـ  (مخسة ومخٔسة) :ؿ ؿقلُْ ُح ما : 9142س

 احلسد 

 ج: هذا مـ افضالٓت وافتخريػ.

ـ ؿافقا باشتحباب بَقل مَ  ْت َذ َخ : هؾ ادرأة افتل أَ 9144س

 تٖثؿ  -افَْاب ومل تِبسف

ها تٖثؿ، اؾّـ وجٓة ٕيري أر ،إٔا أختار وجقب افَْابج: 

ر، ؾؾفو شؾػ ـبر ذم هذا تريد أن تلخذ بوفؼقل أَخ  فُْٓا

 ـً افػتـي.افصدد، إذا ُأمِ 

 افَرآن قز آشتًإة باجلـ دم افًالج ب: هؾ َت 9145س

 قز.ج: ٓ دَم 

 



 

  صذ اهلل ظِٔف وشِؿ قدم  د ومتك تُ فِ : متك وُ 9146س

ؾتوريخ مقفده لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ ٓ أظؾؿ فف  أما ادٔالد:ج: 

 شـًدا ثوبًتو.

د ظوم افػقؾ، ومتػؼي ظذ فِ وفؽـ ـؾؿي افعؾامء متػؼي ظذ أكف وُ 

 د يقم آثـغ.فِ أكف وُ 

لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ موت يقم  ؾوجلؿفقر ظذ أكف أما افقؾاة:

 .فقؾي إربعوء ـؾِ ودُ  ،آثـغ

، فؽـ إول وـون مقتف ظذ رأي اجلؿفقر ذم صفر ربقع 

تعقغ افققم بوفسبً وإحد  ،حتديد افققم اختؾػقا ؾقف

ثبً مل يَ  ؟وآثـغ، هق يقم آثـغ، فؽـ يقاؾؼ ـؿ ذم افشفر

 ذم ذفؽ شـد. 

 



 

 دم صٍة صالة اجلْازة : هؾ صح حديث مرؾقع 9147س

 :أربع تُبرات -: صٍة صالة اجلْازة افتل ٕحـ ظِٔٓا أنج 

 .ؾوحتي افؽتوب :ذم إوػ 

 .افصالة اإلبراهقؿقي :وذم افثوكقي 

 .افدظوء فؾؿقً :وذم افثوفثي 

 .افدظوء فـو وفؾؿقً :وذم افرابعي 

 ظِٔف افًّؾ. ـد دم ذفؽ ؤًػ، فُاراحلديث افقو 

 قز افزـاة فِحٍٔدة افٍَرة : هؾ َت 9148س

 قز.دَم  ،ج: كعؿ

 

 



 

 زق ر أو رِ د  ََ : هؾ افزواج مُ 9149س

ؾّ  ـُ ر، فؽـؽ تلخذ بوٕشبوب، وـذا افشلن ذم شوئر د  ؼَ ف مُ ج: 

 إمقر.

 ب اجلـ ؿ َش ُْ ُح ما : 9151س

سى اجلـ ومـفؿ ، ودوذا تَ سب اجلـقز فؽ أن تَ ٓ َي ج: 

 ؟!مسؾؿقن

 ؾـعؿ.  ،ِّةأما شب افنٔاضغ ظذ اجل 

 ؿ افىالق دم اهلاتػ ُْ ُح ما : 9151س

 ج: واؿع.

 ؿ افىالق افنٍقي ُْ ُح ما : 9159س

 ج: افؽالم افشػقي واؿع، مو دام افرجؾ ذم ظؼؾف.



 

ًً ًتَز ع أهؾ افزوجة يُ ىْ : هؾ ؿَ 9152س  فِرحؿ  ا ؿى

 ج: فقس ؿطًعو فؾرحؿ، فؽـف إيذاء فؾزوجي.

 نار ادٍاشد قز ترك افًّؾ باحلدود ٕٓت: هؾ َي 9154س

 ؾفذا تعطقؾ ٕحؽوم ا هل.  قز ضبًعوج: ٓ َي 

 تهع ادرأة اجلًّة دم بٔتٓا  ـٔػ: 9155س

 ًرا.فْ ج: تصؾقفو طُ 

  (َخَْْزب): هؾ يقجد صٔىان اشّف 9156س

 ج: احلديٌ بذفؽ ثوبً، وهق صقطون افصالة.

  عك ثالث مُجَ رَ ـ تَ ؿ مَ ُْ ُح ما : 9157س

 .غػر ففؾـسلل ا هل أن يَ  رًشا،إن ـان حلاجة ـّـ يًّؾ حاج: 

 .ؾؽبرة بعد ـبرة بعد ـبرة ،أما إن ـإت ظـ تُاشؾ 



 

، أحتوج مراجعي إشـوده مـ ـتى افعؾؾوؿد ورد حديٌ  

 .«ع ا هل ظذ ؿؾبفبَ ع هتووًكو، ضَ ك ثالث مُجَ رَ ـ تَ مَ » وهق:

ؿ ؿرا ة افَرآن ظذ ادا  مـ أجؾ ظالج ُْ ُح ما : 9158س

 احلسد 

 فف أي مستـد.ج: ٓ أظؾؿ 

 َك وؿِ  قل صالة افرجؾضُ  ن  إِ »: ما صحة حديث: 9159س

  شمـ ؾَٓف َمئِْ ة -ىبتفُخ 

، وافصقاب أكف مـ فُْف مًِقل ((صحٔح مسِؿ))هق دم ج: 

 ؿقل ظامر.

طبتف ا، وُخ ـوكً لالتف ؿصدً » وافذي صح هق حديث:

 .«اؿصدً 

 



 

 د ابْتف دم اجلاهِٔة أَ ت أن ظّر وَ بَ : هؾ ثَ 9161س

 .و أظؾؿ هلذا شـًدا ثوبتً ج: ٓ

 ؿ فبس افسِسِة فِرجال ُْ ما ُح : 9161س

ف بوفـسوء ذم بالدكو، وافـبل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ ب  َش ج: هذا تَ 

 ـ ادتشبفغ مـ افرجول بوفـسوء.عَ فَ 

  (افًََاع)ـ اشّف ـ افهحابة مَ : هؾ مِ 9169س

 .(افؼعؼوع)ً لحبي صخص اشؿف بِ ج: فقس هـوك شـد ُيثْ 

 ٕٔا نًر ادٔت بٖوٓده دم افدهؾ يَ : 9162س

 شعر.ج: ٓ يَ 

 



 

ؿ افهدؿة ظذ افنخص افذي ٓ يهع ُْ ُح ما : 9164س

 ا أبًد 

 .قز افزـوة ففدَم  وٓؾفق ـوؾر  ،إذا ـان جاحًدا فِهالةج: 

 ،جقز فف افزـوةؾتَ  ،ا بافهالة وفُْف متُاشؾر  َِ وإذا ـان مُ  

 ػ مـف.وْ وؽره أَ 

 ؾٓؾ ئًد افهالة  ،ةِفَب: أخىٖ دم اتاه ا9165س

ًْ ، ؾوفعبودات افتل ُؾعِ ًادإذا إتٓك وؿت افهالة ؾال تج:   ؾ

 .عودخطل واكتفك وؿتفو ٓ ت

  ًَ ـوًء ربط خقًطو ويصقم بِ ـون يَ  بـ حاتؿ ريض اهلل ظْف يّ دِ ؾ

 ومل يممر بوإلظودة. ،ظذ هذا

َ  َى ـَْج دو أَ  ريض اهلل ظْف وظامر بـ ياه  ـام ذم افساب  غَ ر  ومَت

 مل يممر بوإلظودة. -خطل فؾتقؿؿ وهذه لػيٌ  -تتؿرغ افدابي



 

 قز ؿوا  افٍقايت بغ إذان واإلؿامة : هؾ َت 9166س

 ٓ موكع. ،قزج: دَم 

  صالة افوحك مجاظة ذ  َه : هؾ تُ 9167س

إٓ وشؾؿ ؾ ذفؽ افـبل لذ ا هل ظؾقف عَ تؽـ ظودة، ؾام ؾَ  ج: ٓ

 تبون.مرة، ذم بقً ظِ 

 يتحُؿ دم افٌايط، ـٔػ ُيهع  : صخص 9168ٓس

 وٓ يبويل. ،ج: يتقضل ويصع

 ظذ هدية ظروشة أو حهان  ةؿ بٔع حالوُْ ُح ما : 9169س

 ى أضػول.عَ ٕهنو تتؽرس، وهل فُ  ج: ٓ بلس بذفؽ

 



 

ذـر اشؿ اهلل ٓ ووق  دـ مل يَ »: ما صحة حديث: 9171س

  شظِٔف

 .ىج: ٓ يصح، وافتسؿقي ظذ افقضقء ٓ دَمِ 

 ك ظـد افقضقء.ؿ  يصح أكف لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ َش ومل  

  شح أمفَُ ح يده ؾُٖٕام َٕ َُ ـ َٕ مَ » : ما صحة حديث:9171س

 ضعقػ. ،ج: ٓ يصح

افًٓد افذي بْْٔا وبْٔٓؿ »: ما ادراد بحديث: 9179س

 َّ ـَ رَ ـ تَ افهالة، ؾ   شرٍَ ـٓا ؾَد 

ـُ ػْ ـُ  :ادراد هْاج:   دؾي.ج مـ ارِ خْ فقس بوفؽػر ادُ  ،رػْ ر دون 

 



 

: ما صحة ما ورد ظـ ابـ ظباس ريض اهلل ظْٓام: 9172س

ـُ ٍْ ـُ ))   ((رٍْ ر دون 

ج: مل يصح ظـ ابـ ظبوس هبذا افؾػظ، إكام وردت روايوت 

ـَ حولؾفو: فقس ـؿَ   ،وظـف مدرشتف ،ظـف ر بو هل ومالئؽتف ػَ ـ 

 ر.ورشؾف وافققم أِخ 

 ؿ حتقي ادسجد بعد افعرص؟ؽْ ُح مو : 6872س

 :ن فًِِام ؾٔٓا ؿقٓج: 

 .ؾوجلؿفقر يؿـعقهنو 

 ـ يقزهو.ـ افعؾامء مَ ومِ  

 



 

دل افهالة دم ًْ جر اشامظٔؾ تَ : هؾ افهالة دم حِ 9175س

 افًُبة 

 شامظقؾ، وهق ألاًل إجر وفقس حِ  ،جرجر اشؿف احلِ ج: احلِ 

 مـ افؽعبي.

وئٌب ظـ زوجتف  ،: هؾ يهح أن يساؾر افنخص9176س

 ظامغ 

ؽ افرضورة تْ ظَ ا ـوكً راضقي ودَ إٓ إذ ،ؿ هلوؾْ ج: هذا طُ 

 فذفؽ.

 ؾ حلؿ افتّساح حالل ـْ : هؾ أَ 9177س

 :يتْازظف دفٔالنج: 



 

ُأِحؾ  َفُؽْؿ َلْقُد اْفَبْحِر َوَضَعوُمُف }وهق ؿقفف تعوػ:  ،دفٔؾ يبٔح 

َم َظَؾْقُؽْؿ َلْقُد اْفَز  َمو ُدْمُتْؿ ُحُرمً  ق وَرِة َوُحر   {َمَتوًظو َفُؽْؿ َوفِؾس 

 .[62وئدة: ]اد

هنك رشقل ا هل لذ ا هل ظؾقف ))وهق حديٌ:  ،مر  ودفٔؾ ُُيَ 

ؾى مـ وشؾؿ ظـ ـؾ ذي كوب مـ افسبوع، وظـ ـؾ ذي خمِ 

 ((.افطر

 وأجْح إػ افرأي إول.

ؾٓؾ  ،ًّؾ دم إدارة بْؽ افتّْٔة: خىٔب ابْتٓا يَ 9178س

 قز تزويف مع متسؽ افبْت بف َي 

 .جفال تزوؾ ،ًّؾ دم افرباإذا ـان يَ ج: 

 رجع إفقؽؿ.ؾودسلفي تَ  ،ةِك مُ وإذا ـإت افبْت  



 

أحدها  :ؿ فبس افرجؾ خامتغ مـ افٍوةُْ ُح ما : 9179س

 ر دم افنامل وأَخ  ،دم افّٔغ

 ج: ٓ بلس بذفؽ.

ًر افذي دم اجلسؿ ؿ إزافة افْسا  افن  ُْ ُح ما : 9181س

 بافِٔزر 

 رض.ج: جوئز إذا مل يَ 

 ُشْٔة مـ إبايض  ؿ زواجُْ ُح ما : 9181س

 فؽـ ٓ كـصحفو بذفؽ. ج: افزواج لحقح،

  (ادهحػ ّب ورَ ) :ؿ ؿقل افنخصُْ ُح ما : 9189س

 ج: ٓ بلس بذفؽ.

 



 

 ،رب يا :ؿال افنٔىان هلل»: ما صحة حديث: 9182س

زؿؽ ما مل رِ  :اهلل ل  ؿالؾام رزؿ ،فُؾ ظبادك رزًؿا َت ِْ ًَ َج 

  شر اشؿ اهلل ظِٔفـَ ْذ يُ 

وإن ـون ادعـك فف بعض افشقاهد، فؽـ  ج: ٓ يصح افسـد،

 ـحديٌ هبذا ادتـ ٓ يصح.

 ْهح بتزويج ابْتل بدون مٖذون : هؾ تَ 9187س

 .حػوًطو ظذ حؼ افبـً ٓ َإٔهح بذفؽج: 

 ض ظؾقـو بشؽؾ يقمل.رَ ثؾ هذه ادشوـؾ ُتعْ ومِ  

 : هؾ ؿرا ة افَرآن دم اهلاتػ أجرها ـادهحػ 9185س

ٕن ادصحػ ـؾف   هلل أظِؿطْل أن ادهحػ أؾوؾ واج: 

ؿرآن، أمو ادحؿقل ؾتشقبف صقائى، وإن ـوكً افؼراءة ذم 

 ادحؿقل جوئزة أيًضو.



 

 فَُِ ـ ُخ ْس بِغ بُح َٔ إن افرجؾ فَ »: ما صحة حديث: 9186س

  شدرجة افهايؿ افَايؿ

 ج: لحقح.

 : ما مَٔات أهؾ ادديْة 9187س

 ػي.قْ ؾَ احلُ  وج: ذ

 مام ادرآة ؿ فبس ادالبس أُْ : ما ُح 9188س

 ج: ٓ بلس، وإن ـون افتسس أؾضؾ.

اخلٔاضة مْذ أربًغ  ِت ـَ رَ وتَ  ،: ـإت تًّؾ خٔاضة9189س

ًٍؾ ؾامذا تَ  ،ًرف أصحاهباوظْدها مالبس ـثرة ٓ تَ  ،شْة

 بادالبس 



 

ـي، أن تستؿتعل هبو، ؾغويي افؾؼطي َش  ل هبو، وفِؽ ؿِ د  َص ج: تَ 

 مـذ أربعغ شـي. وهذه ظـدكِ 

َْض وٍايرها ظْد يب ظذ ادرأة أن تَ  : هؾ9191س

 آؽتسال مـ اجلْابة 

 ج: ٓ يى.

 ؿ احلج بادال احلرام ُْ ُح ما : 9191س

ت ظـ حجي أج: ظؾقؽ إثؿ ادول احلرام، أمو احلجي ؾلجز

 اإلشالم.

َْض رج مـ ؾرج ادرأة تَ افرضقبة افتل خَت هؾ : 9199س

 افقوق  

ًٓ  ًج: افرضقبي افتل فقس فؾعؾامء ؾقفو -ويً دْ وٓ وَ  ويً ذْ وٓ مَ  بق

 .ؿقٓن



 

 ـؼض افقضقء.أهنو ٓ تَ  يٓر يلوافذي يَ  

ًَ 9192س بدون  اؾ هبا حادثً ِّ : صخص اشتٖجر شٔارة، ؾ

 ِْ  م بتهِٔحٓا زَ تٍريط مْف، ؾٓؾ ُي

 ج: ظؾقف إلالحفو.

 ؿ افًىقر افُحقفٔة ُْ ُح ما : 9194س

افؽراهي، وٓ يصؾ  عج: فقسً بخؿر، ويقز اشتعامهلو م

 ٕمر فؾتحريؿ.ا

 ُّسقرة افَرن بإوحٔة  ئ: هؾ تز9195س

 ن افـبل هنك ظـ افتضحقي بؿؽسقرة افؼرن.ٕ  ئج: ٓ دمز

َّ فِ ا  افس  ـَ افًْٔان وِ »: ما صحة حديث: 9196س ـ ٕام ، ؾ

  شؾِٔتقوٖ



 

 ج: ضعقػ اإلشـود.

 ؿ افْقم ظذ افبىـ ُْ ُح ما : 9197س

 .جايزج: 

هذه » : ا هل ظؾقف وشؾؿ ؿولواحلديٌ افذي ؾقف أن افـبل لذ 

يعقش بـ ) :يؼول فف ؾقف راوٍ  ٓ يصح  «ضجعي أهؾ افـور

 وهق ضعقػ. (ضِْفَػيَ 

 ؿ مجاع ادرأة وهل حايض ُْ ُح ما : 9198س

 .ثؿآؾ ذفؽ ؾفق عَ ـ ؾَ ج: حرام، ومَ 

عؿؾ ثبً خز ذم حتديد ـػورة ظؾقف، وفؽـ ظؾقف أن يَ ومل يَ  

 ف أثر افذكى.لوحلًو ـبًرا، يؿحق ا هل ب ظؿاًل 



 

رجع دم هبتف فٔس فقاهب أن يَ »: ما صحة حديث: 9199س

  شإٓ افقافد فقفده

 ج: افسـد ؾقف ضعػ، فؽـ ظذ هذا ظؿؾ مجوهر ادسؾؿغ.

ؼ امرأتف مرة واحدة، وفُْٓا تزظؿ إٔف ِ  : رجؾ ضَ 9911س

 ؿ ُْ َٓا ثالث تىَِٔات متٍرؿات، ؾام احُل ِ  ضَ 

 .ؾفل واؿعي ،هباف أما افتىَِٔة افتل اظَسَ ج: 

ؾنذا جوءت افزوجي بشفقد ظذ وؿقع  ،أما افىَِات إخرى 

 .ؾفق واؿع ،افطالق

ؾال يؼع هبذا ضالق،  ،أما زظّٓا دون صٓقد مع إُٕار افزوج 

 وافؼقل ذم افطالق ؿقل افزوج.

 



 

َٓا زوجٓا، ؾّتك ِ  : حامؾ دم افنٓر إول، وضَ 9911س

 تَْيض ظدتا 

 ج: تـؼيض بقضع احلؿؾ.

ؾامذا  ،ئة جْٔف دم ادْٓدشغمِ  سمبِغ مَخ  جدُت : وَ 9919س

 أؾًؾ 

 -ئي جـقف ذم ادفـدشغمِ  سَخ  فج: أطـ أن افذي ضوظً مـ

 .ؾفو أشبقظغ مثاًل ر  ـي، ؾعَ بحٌ ظـفو َش فـ يَ 

 ف تْ َْ قز تسّٔة ادسجد باشؿ افسٔدة افتل بَ : هؾ َي 9912س

ؼ بغ وبَ ؾؿ َش لذ ا هل ظؾقف وشٕن افـبل   قز ذفؽَي  ،ًٕؿج: 

ؼ وبَ ي افقداع، وَش ق  ـِ ثَ َوَأَمُدَهو مـ احلػقوء،  رْت ؿِ ْض اخلقؾ افتل أُ 

 .ؼيْ رَ ي إػ مسجد بـل زُ ق  ـِ ر مـ افث  ؿَ ْض بغ اخلقؾ افتل مل تُ 



 

عد ظـ ؾوٕؾضؾ افبُ  ،ى بوفريوءصوَح إن ـون ذفؽ شقُ فُـ  

 ذفؽ.

 :ولبوب: هؾ يؼ)و ؿول: ؼ افبخوري افسمجي دَ  ؾ  وفذفؽ ظَ 

 .فؾسمجي ٓحتامفقي افقجفغ فوتعؾقؼ (مسجد بـل ؾالن؟

ؾال  ،ل وتتًاػ ظذ افْاس هبذايِ اؾ٘ن ـان ُيتّؾ أهنا شُس  

 .ى بوشؿفوُيؽتَ 

ى ادسجد تَ ؽْ جقز أن يُ ؾقَ  ،ر  مـ ذفؽ إذا مل يُـ َثؿ أما 

 ـ بـوه.بوشؿ مَ 

 

 



 

: افَايّقن ظذ اجلًّٔات اخلرية هؾ هلؿ أن 9914س

ًٓ  ،أؿقاًما ـنباب مثاًل ٍقا قط  يُ  ًّقا ـل َي  ويًىقهؿ ما

 ها دم مهارؾٓا افتزظات فِجًّٔة، ويٍَْق

وافعومؾغ )قز هلؿ ذفؽ، ويؽقن هذا حتً بوب: َي  ،ج: كعؿ

 (ظؾقفو

 ا هل أظؾؿ.و

 ػ باإلمامة دم افهالة وْ ـ إَ : مَ 9915س

 .فُتاب اهلل أإؿر :ػوْ إَ ج: 

م افؼقم أؿرؤهؿ مُ يَ »قف وشؾؿ: رشقل ا هل لذ ا هل ظؾ ؿول  

فؿ ؿراءة، ؾنن ـوكً ؿراءهتؿ شقاء ؾؾقممفؿ مُ دَ ؿْ فؽتوب ا هل وأَ 

ؾؾقممفؿ أـزهؿ  هجرة، ؾنن ـوكقا ذم اهلجرة شقاء أؿدمفؿ

 احلديٌ. «...وـ  ِش 



 

: هؾ افتزع بادال فِجًّٔات اخلرية أؾوؾ، أو 9916س

 إظىايف فٍَِر أؾوؾ 

 ًَ و ؾقف مـ دِ   ػوْ فف أَ  ؤكػؼر ؾنظطومتلـًدا مـ اف ج: إذا ــ

ك و ؾقف مـ افتلـد مـ حوفي افشخص افذي ُيعطَ س ظؾقف، ودِ افس  

 فف ادول.

فف، ظِاًم  : هؾ إؾوؾ ؿرا ة افَرآن بافْىؼ افًريب9917س

ـ يَرأ افَرآن بُِْات خاصة فبًض افدول بٖٕف يقجد مَ 

 افٌربٔة 

أ ـام كزل بؾسون ظر يب رَ ؼْ ج: افؼرآن كزل بؾسون ظر يب مبغ، ؾؾقُ 

 مبغ.

 

 



 

 : ما افَقل دم ظهّة إٕبٔا  9918س

غقا ؾ  ؾنذا بَ  تبِٔغ افؼيًة، إٕبٔا  مًهقمقن ظهّةَ ج: 

 .افؼيعي ظـ رهبؿ ؾفؿ معصقمقن

َر َوإِك و َفُف حَلَوؾُِظقنَ  } ؿال تًاػ:  ـْ ْفـَو افذ  ـُ َكز  ]احلجر:  {إِك و َكْح

6]. 

ُ  } وؿال تًاػ: ٓ  62 اْفَغْقِى َؾاَل ُيْظِفُر َظَذ َؽْقبِِف َأَحًدا )َظومِل ( إِ

ـْ َخْؾِػِف  ـْ َبْغِ َيَدْيِف َوِم ُف َيْسُؾُؽ ِم ـْ َرُشقٍل َؾنِك  ـِ اْرَتَه ِم َم

ِْؿ َوَأَحوَط باَِم 67َرَلًدا ) ِت َرهب  َٓ ( فَِقْعَؾَؿ َأْن َؿْد َأْبَؾُغقا ِرَشو

ؾ  َشْ  ـُ  َظَدًداَفَدهْيِْؿ َوَأْحََص 
ٍ
 .[61 - 62]اجلـ:  {ء

ـْ َخْؾِػِف َتـِْزيٌؾ } وؿال تًاػ: َٓ ِم ـْ َبْغِ َيَدْيِف َو َٓ َيْلتِقِف اْفَبوضُِؾ ِم

ـْ َحؽِقٍؿ مَحِقدٍ   .[26]ؾصؾً:  {ِم



 

ََ 9919س ؾٔف خرج  ذا تقوٖ، وإظ ؿبؾ افؼوق بزمـ : اشتٔ

 وؿت صالة افهبح، ؾٓؾ يقز فف أن يتّٔؿ مع وجقد ادا 

 ٔؼ افقؿت ِو فِ 

 وهق ؿودر ظذ اشتعامفف. ،قز إذ ادوء مقجقدج: ٓ َي 

ِزم َٕض افوٍاير ظْد آؽتسال مـ : هؾ يَ 9911س

 احلٔوة 

ؾزم ادرأة حؾ ضػوئرهو ج: يرى ـثرون مـ أهؾ افعؾؿ  أكف يَ 

 .ؾزمفو ذفؽأمو اجلـوبي ؾال يَ  .ظـد آؽتسول مـ احلقضي

  .(ضيفؾجـوبي واحلق أكؼض ضػوئري)وؿد وردت روايي:  

 وا هل تعوػ أظذ وأظؾؿ. .وهؿ مـ ؿوئؾفو (احلقضي)زيودة ؾ

 



 

 قن ظذِ  َه إن اهلل وماليُتف يُ »: ما صحة حديث: 9911س

  شمٔامـ افهٍقف

 .ؤًػ هبذا افٍِظج: 

ؾقن ِص قن ظذ افذي يَ ؾ  َص إن ا هل ومالئؽتف يُ » قابف:صو 

 .«افصػقف

فِتنٓد دم : دم صالة افًك جِس افنخص 9919س

 ؿ افهالة تِ ا مْف أهنا افثإٔة، ؾُٔػ يُ افرـًة إوػ طْ  

 ج: يؾس ذم افثوكقي ويتشفد، ويسجد فؾسفق ذم هنويي افصالة.

ٌسِف ؾَِٔ  ،غ افُِب دم إٕا  أحدـؿفَ إذا وَ »: حديث: 9912س

ًًا ، شهـ بافسابٓوأُ »، وهْاك بًص افزيادات: ششب

ما إصح دم  شفسابافثامْة با»و، شبافساب شحداهـإ»و

 ذفؽ 



 

رواه ظْف ظدد ـبر هايؾ مـ  ،ظـ أيب هريرة يوِ احلديث رُ ج: 

ر ـَ ذَ  ،ذـروا افساب، إٓ حمّد بـ شريــِٓؿ مل يَ  ،افرواة

وػ أو ادرة ؾػ ظؾقف ذم تعققـف هؾ هل ادرة إافساب، واختُ 

 .افثومـي، أو إحداهـ

ضعقػ زيودة ؾؾفذا ؾنن ـثًرا مـ أهؾ افعؾؿ يؼقفقن بت 

 افساب ذم هذا احلديٌ مـ حديٌ أ يب هريرة.

ـُ فُـ ظذ  ،ذـروا افسابمل يَ  ابـ شريـ خافٍف ظدد ـبر، ،ؾ   

ٌَ ر افساب، واختُ ـَ وهق افذي ذَ  ِة ، ْس ِػ ظِٔف دم تًٔغ اف

 وػ.وإـثر ظذ أهنا إُ 

 : هؾ ٕجاشة افذيب ـْجاشة افُِب 9914س

يي بغ افذئى وافؽؾى ذم ج: فقس ظـدكو كص يػقد افتسق

 .ٕن افؼقوس يتؾػ مـ وجقه  افـجوشي



 

إهنو »ر اهلرة ؿول: مْ ر ُش ـَ و ذَ وافـبل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ دَ  

 .«إهنو مـ افطقاؾغ ظؾقؽؿ وافطقاؾوت ،فقسً بـجس

ؾِٔس ظْدٕا ٕص خاص بًِاب افذيب هؾ يٖخذ ٍٕس حُؿ 

 ،بوبفقس ظـدكو كص خوص ذم هذا اف ،فًاب افُالب أو ٓ

 وا هل أظؾؿ.

 :يقم اجلًّة (شقرة افُٓػ)ؿ ؿرا ة ُْ : ما ُح 9915س

أوا  اهلل فف  ،يقم اجلًّة (شقرة افُٓػ) أـ ؿرمَ »حلديث : 

  شما بغ اجلًّتغ

وإكام  ،ج: اخلز ٓ يصح ظـ رشقل ا هل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ

 .ريدْ لح مـ ـالم أ يب شعقد اخلُ 

يقم  (افؽفػشقرة )حى مجوهر افعؾامء ؿراءة فؽـ اشتَ  

 اجلؿعي.



 

دُِّة إػ ا، ثؿ بًد شْقات شاؾر عَ ْس ومل يَ  ج  : َح 9916س

  فؿ حجُْ ؾام ُح  ،وشًك

 :حهؾ خالف بغ افًِام ج: 

 .افسعل رــ :ؾبًض افًِام  يَقفقن 

 . بدمَز ـف ُيْ رْ تَ  ،افسعل واجى وبًض افًِام  ؿافقا: 

 وفًؾ إول أطٓر، وفُْف ذهب وشًك ؾحجف صحٔح. 

  شافذباب دم افْار»: ما صحة حديث: 9917س

 ج: ٓ يصح هذا اخلز.

  شمقا اخلبزرِ ـْ أَ »: ما صحة حديث: 9918س

 ج: فقس بحديٌ.



 

ظِٔف  : هؾ ُحع ادرأة إذا ـان مـ أداس وٕحقه9919س

  زـاة

 .ج: فقس ظؾقف افزـوة

 ع ادرأة مـ افذهى وافػضي.وإكام تؽقن افزـوة ظذ ُح 

 وٓا ٔوع ٓصَة ظذ إشْان فتبٔؿ وُْ ُح ما : 9991س

 و أو تدفقًسو.مو مل يؽـ ؽش   ،رض ؾال بلسج: إذا مل تؽـ تَ 

 ؿ افهالة بثقب ظِٔف صقرة بْت ُْ ُح ما : 9991س

 ج: افصالة جوئزة مع افؽراهي افشديدة.

 ق ؾقق افرـبة ز  َّ ؿ افهالة بافبْىال ادُ ُْ ُح ما : 9999س

 ج: افصالة جوئزة مع افؽراهي افشديدة.

 



 

 ؾ افًّؾ ىِ ق  افيـ ُيبْ : هؾ ُش 9992س

 بْ ج: ٓ يُ 
 ؾ افعؿؾ.طِ

 احلجامة دم مَابؾ ادال  ـت افْٓل ظبَ : هؾ ثَ 9994س

 .«ر احلجوم خبقٌْج أَ »ج: ورد أكف لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ ؿول: 

 وفقس معـك اخلبقٌ أكف حمرم، وإكام اخلبقٌ ـوفبصؾ. 

ـ وصِٓؿ افٍُار دم بالد أوربا افذيما احلُؿ  دم : 9995س

 اإلشالم منقًها 

 رهؿ إػ ا هل.مْ ج: أَ 

 : هؾ يُقن شجقد افسٓق ؿبؾ افتسِٔؿ أو بًده 9996س

 ًَ ًَ  شجدَت  ج: إن صئ بعد  شجدَت  ؿبؾ افتسؾقؿ، وإن صئ

 .افتسؾقؿ



 

 يَقل: َمـ ـ افًِام  ادتٖخريـ وبًض إوفغ أيًوا ومِ  

 ًَ ؽْ ؽَ َص  نْ وشجد ؿبؾ افتسؾقؿ، وإِ ؾبوفـؼص  ًَ ؽْ ؽَ َص  نْ إِ 

 .وشجد بعد افتسؾقؿؾبوفزيودة  

فُـ افقارد ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افتقشًة دم  

 افباب.

  واحدة ًتَز : هؾ تىِٔؼ افَايض يُ 9997س

 ؿ.ؽْ جمريوت احلُ  ىَس  تطؾقؼي واحدة بوئـي، وظذ َح عتَز ج: يُ 

ب افسٔئة إٓ تَ ُْ ٓ تُ »: ما صحة احلديث افذي ؾٔف: 9998س

  شبًد شت شاظات

 ج: ٓ يصح.



 

 ْت َِ :  ما صحة احلديث افذي ؾٔف أن اداليُة مَحَ 9999س

 جْازة شًد بـ مًاذ 

 ؾؿل أكف ثوبً.ج: ظِ 

ًْا ِّ : ٕهع ظذ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إذا َش 9921س

 ًْا اشؿ اهلل ِّ اشّف، ؾامذا َٕقل إذا َش 

، أو (شبحون ا هل) :ر مـ ذـر ا هل، وٓ موكع مـ ؿقلثِ ـْ ج: أَ 

 .(ا هل أـز)أو  (حلؿد  هلا)

 ف دم ادا  وفق ـَْت ْنِ ٓ تُ »: ما صحة حديث: 9921س

  شظذ هنر جارٍ 

 ثبً.ج: ٓ يَ 

 



 

 ؿ تٖجر إرحام ُْ ُح ما : 9929س

 قز.ثؿ ٓ َي  ،قزثؿ ٓ َي  ،قزج: ٓ َي 

  شـثرة افوحؽ متٔت افَِب»: هؾ صح حديث: 9922س

فؽالم كصقى مـ اوإن ـون هلذا  .ثبً بذفؽ اخلزج: مل يَ 

 افصقاب.

  ((افًَٔدة افىحاوية))ـتاب دم : ما رأيُؿ 9924س

ج: ـتوب ضقى ذم اجلؿؾي، فؽـ أي ـتوب ـ ؽر ـتوب ا هل ـ 

 ٓبد أن دمد ؾقف بعض ادسوئؾ افتل حتتوج إػ إظودة كظر.

ٔبة دم نٔب صما مـ مسِؿ يَ  » : ما صحة حديث:9925س

  شٔامةا يقم افَإٓ ـإت فف ٕقرً  ،اإلشالم

 ، ؾلحتوج إػ مراجعتف.وج: يبدو يل أن ذم شـده ضعػً 



 

  شمقا ظّتُؿ افْخِةرِ ـْ أَ »: ما صحة حديث: 9926س

 ج: حديٌ توفػ.

 مات يقم اجلًّة أو فِٔتٓا  ؾّٔـ : هؾ هْاك ؾوؾ9927س

 ٓ تصح. -ج: إحوديٌ افتل وردت ذم ؾضؾ اجلؿعي

ـَ مَ » : ما صحة حديث:9928س ظذ  ا وهق ؿادرؿ ؽٔيً يَ ـ 

ذه، دظاه اهلل ظز وجؾ ظذ ر وس اخلاليؼ يقم افَٔامة ٍِ ْْ أن يُ 

ًِ حتك يره اهلل مـ احُل    شغ ما صا قر اف

 ج: ٓ يصح.

ر إشقد مـ اجلْة َج ل احَل زَ َٕ »: ما صحة حديث: 9929س

  شف خىايا بْل آدمتْ دَ ق  ؾَس  ،ا مـ افثِجأصد بٔاًو 

 ج: ؾقف ـالم.



 

 دبقفة افًامة ؿ افتبقل دم اُْ ُح ما : 9941س

ـَ ارتداد افبقل، ؾال بلس. س  َس ج: إذا ـون ؾقفو تَ   وُأِم

 ،ـ ضال ظّرهـؿ مَ ْرُ َخ »: ما صحة حديث: 9941س

  شـ ظِّفُس وَح 

 ج: شـده لحقح، فؽـ كحتوج إػ مراجعي افعؾؾ.

  إحالم : داذا ٓ ُتٍن  9949س

 فؽـ هذا افدرس فؾػتووى. -واحلؿد  هل -ػرس  ج: كُ 

أحدـؿ مـ أخٔف ما  ىأَ إذا رَ »: ما صحة حديث: 9942س

 ًْ   شكَز  ؾُِٔ  ،بفجِ ُي



 

ج: شـده مرشؾ ؿقي، وفف ضريؼ متصؾي، شـدهو ثوبً، فؽـ 

ػ قْ ـَ إؿقى ؾقفو اإلرشول مـ ضريؼ أ يب أمومي بـ شفؾ بـ ُح 

 ، وادرشؾ أثبً.وي ظـف ظـ أبقف متصاًل ، وؿد رُ مرشاًل 

 ث ظذ ادْز َد ْح ًٍؾ اخلىٔب إذا أَ : ماذا يَ 9944س

 ؾؾقسً افطفورة بؼط ذم اخلطبي.  ؽؿؾ خطبتفج: يُ 

 : هؾ دم افؼع ظدد شاظات مستحبة فِْقم 9945س

افصالة إػ ا هل لالة داود ظؾقف  ى  َح أَ » ظْدٕا حديث:ج: 

افصقوم إػ ا هل لقوم داود، وـون يـوم كصػ  ى  َح افسالم، وأَ 

 .«افؾقؾ ويؼقم ثؾثف ويـوم شدشف

 ما رأيُؿ دم افنٔخ حمّد ٕاس افديـ إفباين  :9946س

َٓ  مـ ظِام  احلديث، فُـ فٔس إفٔف ادُ املِ ظَ ج:   .كْت



 

َٓ ادُ   ًٓ ْت   ريـثؿ إػ أهؾ افًِؿ أَخ  ،إػ اهلل ك أو

 .(افشوؾعل)و (ديـلبـ ادَ  ظع)، و(أمحد)، و(افبخوري)ــ

ؾٓٗٓ  هلؿ آرا  أيًوا، وأصحاب ـتب افًِؾ ـذفؽ هلؿ 

 .آرا 

ؾسبف  ،ٍز أحدهؿ أخل بًد ظقدتف مـ احلجشتَ ا: 9947س

 ٍسد أخل بٖبٔف، ؾٓؾ حجف يَ 

 ػسد، فؽـف أذكى.ج: مل يَ 

وثًْا  يًؾ ؿزافِٓؿ ٓ َت »: ما صحة حديث: 9948س

 ًْ   شدبَ ُي

 ـف ظدد مـ افعؾامء.س  ج: َح 

 



 

مثؾ  ،سًقديةافًربٔة اف: ما افرأي دم ظِام  ادُِّة 9949س

 رمحة اهلل ظِٔٓام  (ابـ ظثّٔغ)و (ابـ باز)

مـ ظِام   (افنٔخ ابـ ظثّٔغ)و (افنٔخ ابـ باز)ج: 

ومـ افػتووى افتل  بال ريى كستػقد مـ ظؾؿفؿ، وادسِّغ

 .يؼدمقهنو فؾـوس

، (ابـ ظبوس)و (ابـ مسعقدـ)ـ  رونفُـ هْاك ظِام  آَخ  

 .(افشوؾعل)و (موفؽ)و

 ًرا.َد ؾ اهلل فُؾ ر  ؿَ ًَ ؿد َج 

 ر حِ ت أن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ُش بَ ؾ ثَ : ه9951س

و بتبؾقغ افؼيعي، إكام ـون ا متعؾؼً حرً ج: كعؿ، فؽـ فقس ِش 

 .كف يليت أهؾف وٓ يلتقفـؾ إفقف أُيق  

 



 

ما تثا ب وشِؿ : هؾ صح أن افْبل صذ اهلل ظِٔف 9951س

 ؿط 

 ج: مل يصح.

 : هؾ صح افَقل بٍْا  افْار ظـ ابـ تّٔٔة 9959س

 ف ذم ـتوب مـ ـتبف ادعتؿدة.هذا إفقف، وفؽـ مو بحثتُ  َى ج: ُكِس 

 : أهيام أوػ: إظإة صاب ظذ افزواج، أو افتًدد 9952س

 تؾػ بوختالف ادؼوموت.ج: َي 

 : ما رأيُؿ دم افنٔخ افىريٍل 9954س

ـَ ر  ػَ سلل ا هل أن يُ ج: مـ ظؾامء ادسؾؿغ، كَ  ب ـؾ رْ ج ـربف و

 مسؾؿ.

 



 

 ايِغ بٍْا  افْار : ما افرد ظذ اف9955َس

 .افردود ـثرةج: 

ْفـَوُهْؿ ُجُؾقًدا  } مْٓا ؿقفف تًاػ:  ًْ ُجُؾقُدُهْؿ َبد  ؾ اَم َكِضَج ـُ

َهو فَِقُذوُؿقا اْفَعَذاَب   .[22]افـسوء:  {َؽْرَ

وَن َذفَِؽ  } وؿقفف تًاػ: ـَ ـَ ؾِقَفو َأَبًدا َو ٓ  َضِريَؼ َجَفـ َؿ َخوفِِدي إِ

 . [826]افـسوء:  {ًراَظَذ ا هل ِ َيِس 

َموفُِؽ فَِقْؼِض َظَؾْقـَو َرب َؽ َؿوَل إِك ُؽْؿ  َوَكوَدْوا َيو} تًاػ: ففقوؿ

 .[77]افزخرف:  {َموـُِثقنَ 

  :ل افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿقوؿ

 !: يو أهؾ اجلـييمتك بودقت ـفقئي ـبش أمؾح، ؾقـودي مـودٍ »

ا؟ ؾقؼقفقن: عرؾقن هذؾقؼئبقن ويـظرون، ؾقؼقل: هؾ تَ 

 .وـؾفؿ ؿد رآه .كعؿ، هذا ادقت



 

ؾقؼئبقن ويـظرون، ؾقؼقل: وهؾ  !ثؿ يـودي: يو أهؾ افـور 

 .وـؾفؿ ؿد رآه .عرؾقن هذا؟ ؾقؼقفقن: كعؿ، هذا ادقتتَ 

ح ثؿ يؼقل: يو أهؾ اجلـي خؾقد ؾال مقت، ويو أهؾ افـور بَ ذْ ؾقُ  

 .«خؾقد ؾال مقت

َْمُر َوُهْؿ ذِم َوَأْكِذْرُهْؿ َيْقَم  }ثؿ ؿرأ:   ْٕ ِة إِْذ ُؿيِضَ ا احْلَرْسَ

َٓ ُيْمِمـُقنَ  }، وهمٓء ذم ؽػؾي أهؾ افدكقو {َؽْػَؾيٍ   {َوُهْؿ 

 .[96]مريؿ: 

  مجاظة ؿ ؿرا ة افَرآن افُريؿُْ ُح ما : 9956س

 .ؾال بلس ،ج: إذا ـون ظذ شبقؾ افتعؾؿ

 د.رِ ؾؾؿ يَ  ،وإذا ـون ظذ شبقؾ افتعبد 

 (شِٔامن افًِقان)فسامع فِنٔخغ: ْهح با: هؾ تَ 9957س

  (افىريٍل)و



 

ع إفقفام، وـؾـو بؼ، وـؾـو ؿِ ج: كحسبفام مـ أهؾ افعؾؿ، اشتَ 

بو ؾقف افصقاب اشلل وكَ كخطئ وكصقى، ؾوفذي ترامهو َج 

ك ا هل ورَ بَ  ،ؽرمهو مـ أهؾ افعؾؿ ظـ ادسوئؾ افتل تـتوبؽ

 ؾقؽ.

 قز أن أدؾع افزـاة ٕخل ادقطػ : هؾ َي 9958س

ج: إن ـون راتبف ٓ يؽػل دعقشتف، ؾفق ؾؼر أو مسؽغ، ؾال 

 بلس بذفؽ.

دة ارْة فِتسبٔح ظذ إصابع ؤ  ًَ : هؾ هْاك ـٍٔٔة مُ 9959س

 ظـ افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

فتسبقح، وافغرض مـ عؼد اج: ٓ أظؾؿ، ؽر أكف ـون يَ 

 ضبط إظداد. افتسبقح بوفقد

 



 

 زـاة  : هؾ ظذ شٔاريت اخلاصة9961س

دة فالشتعامل افشخيص عَ ؾوٕصقوء ادُ   ج: فقسً ظؾقفو زـوة

 فقسً ظؾقفو زـوة.

 ّْٖٕٔة دم افهالة ؿ ترك افى  ُْ ُح ما : 9961س

 ّْٖٕٔة دم افهالة واجبة.افى  ج: 

 .«طؿئـ راـًعورـع حتك تَ ...ثؿ ا» ؿال صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:

 ىِب افىالق قز فِّرأة أن تَ : هؾ َي 9969س

أٓ تؼقؿ  ًْ قَ ِش قز فؾؿرأة ضؾى افطالق إذا َخ َي  ،عؿج: ك

 حدود ا هل مع افزوج.

  (شقرة افتحريؿ): ما شبب ٕزول 9962س

 .فمية أو افسقرةافْزول ؿد تتًدد أشباب ج: 



 

 ؾٍل شبب ٕزول شقرة افتحريؿ شببان ثابتان: 

كزفً ذم حتريؿف لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ افعسؾ ظذ  -إول

 كػسف.

 ً ذم حتريؿف لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ موريي ظذ كػسف.كزف -افثاين

 : ما حال أهؾ افٍسة 9964س

 .ج: ا هل تعوػ أظؾؿ هبؿ

لوت يقم افؼقومي، فؽـ ذم شـده رَ ون ذم ظَ تَز وؿد ورد أهنؿ ُي  

 مؼول.

ًَ ز  ًَ تَ  ـ مَ »: ما صحة حديث: 9965س زا  اجلاهِٔة، ى ب

  شقاُْ ُْ أبٔف وٓ تَ  ـِ قه هبَ و  ظِ ؾَٖ 

 ثبً مرؾقًظو. يَ ج: ٓ



 

ب ت  ـ رَ : هؾ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ هق مَ 9966س

 ادهحػ 

ؾ ذم عَ ػْ مل يُ  -ج: ترتقى ادصحػ بوفصقرة افتل بغ أيديـو

 .زمون افـبل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ

 ؾ ذم زمون ظثامن ريض ا هل ظـف.عِ وإكام ؾُ  

 : هؾ أصؾ اإلٕسان ؿرد 9967س

 .وهل كظريي بوضؾيج: هذه كظريي دارويـ افؽوؾر، 

  !س ذم بعض بالد ادسؾؿغر  دَ وفألشػ ألبحً تُ  

بافدف ؾقق رأس  ْت بَ : هؾ صح أن امرأة ةَرَ 9968س

 رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 



 

ًُ  ،يو رشقل ا هل ج: ورد أن امرأة ؿوفً:  نْ إِ  ُت رْ ذَ كَ  إين ــ

 ؟رضب بغ يديؽ بوفدفأن أَ  -وك ا هل شودً د  رَ 

ًِ »ل ا هل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ: ؾؼول هلو رشق   كذرِت  إن ــ

 .«ؾععؾو

  شٓ رهبإٔة دم اإلشالم»: ما صحة حديث: 9969س

 ـف بعض افعؾامء بؿجؿقع ضرؿف.س  ج: َح 

 ؿ إوحٔة : ـٔػ ُتَس  9971س

 فؽ. ى ومو تراءقرس  ع ظذ مو تَ ز  قَ ج: تُ 

افساـت ظـ احلؼ صٔىان »: ما صحة حديث: 9971س

  شأخرس

 يصح.ج: ٓ 



 

ٌُ 9979س  ؾ ادجزئ فِتىٓر مـ اجلْابة ْس : ما اف

 ر اجلسد بودوء مع افـقي.ؿْ ج: ؽَ 

قز افتْٓئة بّقفد افْبل صذ اهلل ظِٔف : هؾ َت 9972س

 وشِؿ 

 ر ذفؽ ظـ افسؾػ.ثَ مْ يُ ج: مل 

  ؿُْ ؾام احُل  ،ٓاين يبٔع فُؾ زبقن بسًر خمتِػـِ ا: ؾَ 9974س

 دع افـوس.ج: ٓ بلس بذفؽ، فؽـ ٓ َت 

ًَد افزواج فِْاس أن يُقن ط ؾّٔـ يَ : هؾ ُينسَ 9975س

 حاؾًيا فَِرآن 

 ط ذفؽ.شسَ ج: ٓ يُ 

 



 

 ّة ؤًػ دم احلديث ِ: هؾ محاد بـ ش9976س

ا، وفُـ فف روايات تُ ج:  ًٍ َُ فٔس ؤً ر إذا روى ظـ ستْ

 .منايخ مًْٔغ

وذم  ((لحقح مسؾؿ))ؾؾف روايوت ثوبتي ذم  ،أما ظّقًما 

ًٍ ؽره، وخولي أكف مِ   ـوين.افبُ  ـ أثبً افـوس ذم ثوب

افٍاةحة وشقرة  أؿرأ: دم افهالة افنية خِػ اإلمام 9977س

 ؿهرة، ؾٓؾ أشُت حتك يرـع اإلمام أو أؿرأ شقرة أخرى 

 وافؼراءة أؾضؾ. ،سؽًؼرأ وفؽ أن تَ ج: فؽ أن تَ 

: أيـ تُقن ادرأة إذا صِت وحدها مع زوجٓا 9978س

 مجاظة 

 ج: تؽقن ذم اخلؾػ.



 

 ـ صذ مٍْرًدا خِػ افهػ بىؾ صالة مَ : هؾ تَ 9979س

 بطؾ.ج: ٓ تَ 

 ؾٓؾ أؽسؾ افثٔاب  ،ـِب ل: إذا حلس9981ْس

 ج: ٓ، اؽسؾ مؽون فعوبف ؾؼط.

 ؿ افتثْٔة ـ ـإذان بافوبط ـ دم اإلؿامة ُْ ُح ما : 9981س

ـي، وؿد وردت هبو روايي، فؽـ ؾقفو ج: تؾؽ خالف افس  

 بطؾ.ضعػ، فؽـ افصالة ٓ تَ 

  شيةآٌقا ظْل وفق ِ  بَ »: ما صحة حديث: 9989س

 ج: لحقح.

 رم اخلروج مـ افبٔت وإٔا ظذ جْابة : هؾ َُي 9982س

 ه.رَ رم، فؽـ ُيؽْ ج: ٓ َُي 



 

حرضة افْبل صذ اهلل ظِٔف ): هؾ يهح أن أؿقل: 9984س

  (وشِؿ

 ج: تؾؽ مؼقٓت لقؾقي.

ؿ افسٍر فِهالة دم مسجد احلسغ ظِٔف ُْ ُح ما : 9985س

 فسالم ا

ؾ فزيورة مسجد احلسغ ظؾقف افسالم ٓظتؼود ْح افر   د  ج: َص 

 قز.ٓ َي  -ؾضقؾي ؾقف

َٖ  زّ ظِ افِٓؿ أَ »: ما صحة حديث: 9986س  ب  َح اإلشالم ب

 ًُ  احلديث  ش ريـ إفٔؽ...َّ اف

 ج: حديٌ حسـ.

 



 

  (ًٔةظبد اهلل بـ هلَ ): ما افرأي دم 9987س

 ثـوء افعؿؾ.ر دتقن مرويوتف أـظَ ج: ضعقػ خمتؾط، ويُ 

: أريد مًرؾة افَقل افٍهؾ دم افتٍريؼ بغ ادتَدمغ 9988س

 وادتٖخريـ 

ادتلخريـ،  هتؿؾقز فؽ أن ، وٓ َي ج: فقس هـوك ؿقل ؾصؾ

ؾودتلخرون   ق بغ ادتؼدمغ وادتلخريـر  ػَ وٓ أن تُ 

ًُ ؾِ ادقجقدون أن ُجؾفؿ ؾقام ظَ   .تبع ادتؼدمغيَ  ؿ

  َٕ رجع إػ كَ  ؿ ظذ إحاديث،ُْ إػ احُل  رجعوإذا أردٕا أن 

 ...عغافبخوري، أمحد، ُيقك بـ مَ  ،أؿقال أ يب حوتؿ افرازي

 ؽر همٓء.و

ؾفمٓء  (أكو ٓ أبويل بودتؼدمغ)افتل ؿد تـػصؾ وتؼقل:  ؾيٌ ؿِ 

 ـسى إفقفؿ ـؾ ادتلخريـ. قز أن تَ ؿؾي، ٓ َي 



 

 ك افًََٔة بدون شبب رَ ـ تَ ؿ مَ ُْ ُح ما : 9989س

 ـي مستحبي.ؾفل ُش    إثؿ ظؾقفج: ٓ

  (مجاظة داظش): ما افرأي دم 9991س

بؾغـل ظـفؿ فؽـ افذي يَ  هذه، (مجاظة داظش)إٔا ٓ أظرف ج: 

غـل ظـفؿ لحقًحو ؾَ بَ  ورون ادسؾؿغ، ؾنذا ـون مػ  ؽَ أهنؿ يُ 

 .رون ادسؾؿغػ  ؽَ إذا ـوكقا يُ  ،ون ذم اخلقارجد  عَ ؾقُ 

ًُ  ،أما إٔا   .مـ داظش مـ ؿبؾ ظذ اإلضالقبرجؾ  ؾام افتؼق

ر ادسؾؿغ افذيـ يلتقن بتعوفقؿ ػ  ؽَ يُ  : أي صخصفُـ ظّقًما 

عبي مـ أخص ؾفق ؾقف ُص  ،اإلشالم وبلرـون اإلشالم

 وافعقوذ بو هل وافعقوذ بو هل وافعقوذ بو هل. ،خصوئص اخلقارج

 



 

 ْة ض أم ُش رْ : هؾ افَْاب ؾَ 9991س

 .فًِام تِؽ مسٖفة ؾٔٓا بًض اخلالف بغ اج: 

ادرأة »فؼقل افـبل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ:   وأختار إٔف واجب 

 .«ظقرة

:  هؾ ؾؤِتُؿ مع رأي اجلّٓقر دم ظدم وجقب 9999س

 خدمة ادرأة فزوجٓا 

 مع اجلؿفقر ذم هذه ادسلفي. ،ج: كعؿ

ا دم أول 9992س ًٍ : هؾ صحٔح أن افبخاري ـان ـٍٔ

 ظّره 

 ج: ٓ أظؾؿ.

 



 

 اف حقل افًُبة ؿ افىقُْ ُح ما : 9994س

ث ؾتـي مع ؿقم دِ قز إذا ـوكً افـعول كظقػي، وفؽـ ٓ حُتْ ج: َي 

 ظؾؿفؿ ؿؾقؾ.

 ؿ افتٖمغ ظذ احلٔاة ُْ ُح ما : 9995س

 .قزج: أراه ٓ َي 

وذفؽ ٕن أمقال افتلمغ تقضع ذم افبـقك وتمخذ افػقائد  

 وفي.فَ ًرا وَج رَ ـ ؽَ ؿوـذا يتض .مـفو

ؾ اهلل ًَ َج  ،ٕت افدٕٔا هفـ ـامَ »: ما صحة حديث: 9996س

 احلديث  ش ؾَره بغ ظْٔٔف...

 ج: حديٌ ضعقػ اإلشـود.

 



 

 ؿ إظىا  اإلجازة ظـ ضريؼ افْت ُْ ُح ما : 9997س

ى ذم تَ ؽْ ـً مسلفي افغش ؾال بلس بذفؽ، ويُ مِ ج: إذا أُ 

 هنو ظـ ضريؼ افـً.إ :اإلجوزة

َُ ْس : هؾ يب افتدفٔؽ ظْد ؽَ 9998س ؾ بُ ؾ افْجاشة مـ  اف

 ر بُ د  أو اف

 إكام افقاجى إزافي أثر افـجوشي. ،ج: ٓ يى

 ديـ بًد افدظا  ٔؿ مسح افقجف بافُْ ُح ما : 9999س

دخؾ ذم افتبديع ج: احلديٌ افقارد ذم ذفؽ ضعقػ، فؽـ ٓ يَ 

 ؾ ذفؽ.عَ ـ ؾَ مَ 

 ؿ َٕؾ مهاحػ مـ مسجد فدار أيتام ُْ ُح ما : 9211س

  .سجد ظذ ادغقز ذفؽ إٓ بوشتئذان افؼوئؿج: ٓ َي 



 

 ر ـذفؽ دصؾحي ادسجد.ظَ ـْ ويُ 

 تْاول افدوا  ؾامت، ؾٓؾ يٖثؿ  : مريض مل يَ 9211س

 .ج: ٓ يلثؿ

ؼوفً: ؾفذه ادرأة افسقداء أتً افـبل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ، ؾ 

  !ا هل يل ع وإين أتؽشػ، ؾودعُ رْصَ إين أُ 

ًِ »ؼول: ؾ ًِ  وفِؽ  لزِت  إن صئ ا هل أن  دظقُت  اجلـي، وإن صئ

  .ؿوفً: ألز «يعوؾقِؽ 

 .ؾدظو هلو !!ا هل أن ٓ أتؽشػ ؿوفً: ؾنين أتؽشػ ؾودعُ 

ّقتـ أحدـؿ إٓ وهق ٓ يَ »: ما صحة حديث: 9219س

  شـ افيـ باهللِس ُُيْ 

 ج: ثوبً لحقح.



 

صذ ):  هؾ تهح افهالة ظذ افْبل هبذه افهٌٔة: 9212س

  (حمّد، صذ اهلل ظِٔف وشِؿ اهلل ظذ

 ج: تصح.

  (افنٔخ افنًراوي)ي دم : ما افرأ9214س

تصقف، وظـده بعض إمقر افتل ابتعد ؾقفو ظـ  هج: ظـد

  .ـي واجلامظيؾ افس  هفٍ أمـ

بوب ـثًرا فؼ ذم هذا اؾ  قَ ومُ هق جٔد دم باب جدال ادالحدة، 

 .ؿضقي تقحقد افربقبقي وذم

 .وفُـ افتهقؾات ٓ َٕبِٓا مْف أبًدا 

رشقل اهلل صذ اهلل ّؾ دم ـالمف آشتدٓل بحديث وؿد ؿَ  

ستدل ؾامدتف ذم هذا افبوب ؿؾقؾي، وـثًرا مو يَ  ،ظِٔف وشِؿ



 

ؼ ذم مسلفي جدال ؾ  قَ بوفضعقػ ذم هذا افصدد، إٓ أكف مُ 

 .ادالحدة

ـون اضؾع ظذ أحوديٌ رشقل ا هل لذ ا هل ظؾقف  وفٔتف 

 .وظذ أؿقال افسؾػ مـ افصحوبي وافتوبعغ ،وشؾؿ

ه، ؾؼد تصقى اخلوضرة أو ٓ ام  ـام َش  ؾفق خقاضر ،أما تٍسره 

 تصقى اخلوضرة.

ؿ ؿقل )شٔدٕا( ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ُْ ُح ما : 9215س

 ظِٔف وشِؿ دم افتنٓد 

 د.رِ ج: مل يَ 

 ؿ إٓوامم جلامظة ُْ ُح ما : 9216س

م زِ ؾْ وٓ تُ  ، وافتؼقىظذ افِز  نْ عووَ تَ  ،ًداستـَ ج:  ٓ أظؾؿ فؽ مُ 

 كػسؽ بجامظي.



 

 ك تُقن صالة افوحك : مت9217س

 ً ذم افتؼقيؿ بـحق مـ ربع شوظي.بَ ثْ ج: بعد افؼوق ادُ 

 : هؾ افدظا  دم افسجقد واجب 9218س

 ج: بؾ افدظوء ذم افسجقد مستحى.

 ئة جْٔف دم افَاهرة مِ  تِش  جدُت : وَ 9219س

ؾغوفًبو لوحبفو فـ  ،ا دم مُان ـادىار مثاًل جدَت إذا وَ ج: 

 .هبو ـي، ؾشلكؽبحٌ ظـفو َش يَ 

 ؾفو.ر  ؾعَ  ،بحث ظْٓا صاحبٓاا دم مُان شَٔ جدَت إما إذا وَ  

  شأؾوؾ افهدؿات ُشَٔا ادا »: ما صحة حديث: 9211س

 ج: ؾقف بعض افؽالم.

 



 

 دراشة افتجقيد أو افتٍسر  :: أهيام أؾوؾ9211س

 ج: هذا وذاك.

جر ؾراش زوجٓا افًاجز فِّرأة أن َت  ّؾ : هؾ َُيِ 9219س

  ٔ  ا جْس

 ار.شفؾ بوفتػوهؿ ؾقام بقـفام، وٓ رضر وٓ رِض  ج: إمر

دم ٕهػ  ؾىرُت يقًما ؿوا ، وفُـ أَ  ُت ّْ : ُص 9212س

 ع  ر  ؾٓؾ ظَ  ،افٔقم

 ج: ٓ شء ظؾقؽ، وإكام ظؾقؽ اإلظودة ؾؼط.

 قز فِّسِّة أن تتزوج مـ ٕكاين : هؾ َي 9214س

 قز فؾؿسؾؿي أن تتزوج بؽوؾر كرصاين أو مؼك.ج: ٓ َي 



 

: هؾ صح أن امرأة بُت مع ظاينة بسبب حادثة 9215س

 ( ٓ إٔساها هلا)اإلؾؽ، ؾَافت ظاينة: 

هـوك امرأة بؽً ذم بقً أ يب بؽر ذم هذه افقاؿعي،  ،ج: كعؿ

 ظؾؿف.ٓ أَ  (ٓ أكسوهو هلو) :فؽـ ؿقل ظوئشي

بـ ـعى فطؾحي   يَبّ هق ؿقل أُ  (ٓ أكسوهو فف)وافثوبً ذم ؿقفف: 

  ظؾقف.ه بتقبي ا هللدو ؿوم وهـ

 : ما أؾوؾ افهدؿات 9216س

ومـ حول  ،تؾػ مـ مؽون دؽونج: أؾضؾ افصدؿوت َت 

 ول.حل

 : هؾ افٍقل افسقداين ؾٔف زـاة 9217س

 ذ.وبرأهيؿ آُخ  ،رأي ظدد مـ افعؾامء ذاج: ه



 

ضبٔة  اـتبً  واصسيُت  ،فب دم ـِٔة افىبإٔا ضا: 9218س

 قز فبًض افزمال  تهقيرها ٓؾ َي ؾ ،بٖفٍل جْٔف

ب ذم حوجي إفقفو وُيتوجقن تؽـ توجًرا وافطال ج: إذا مل

 هو، ؾـرجق ا هل أٓ يؽقن هـوك إثؿ.ءرشا

ع مـ افبّٓٔة وهق ما ُؿىِ »: ما افَقل دم حديث: 9219س

  شتةؾٓق مٔ ،حل

 ج: ظؾقف افعؿؾ.

 وشِؿ  فؾ افْبل صذ اهلل ظَِّٔ : ما ظَ 9291س

  شبقؾ ا هل.افغـؿ، وـون يوهد ذم كؾ بوفتجورة، ورظؿِ ج: ظَ 

 لؾقات ر يب وشالمف ظؾقف.

 



 

 ـ ـافؤًػ ظْد اإلمام أمحد َس : هؾ احلديث احلَ 9291س

د مثؾ رِ ط  فؽـ ٓ يَ  ،ج: ـذا ؿول بعض افؼاح ذم ادصطؾح

 هذا افؽالم.

 !ًِّقن حرمة افَتؾ ؾ افهحابة وهؿ يَ تَ : ـٔػ اؿتَ 9299س

أمر ر ا هل وٓ ؽوفى ظذ أمره، هق افغوفى ظذ د  ج: ـذا ؿَ 

 كػسف شبحوكف.

 ؿ زواج افثٔب بدون ويل ُْ ُح ما : 9292س

ٓ كؽوح إٓ » :قز  ٕن افـبل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ ؿولج: ٓ َي 

 بصػي ظومي. «بقيل

 ًِؿ افزوجة بزواج زوجٓا ظِٔٓا : هؾ يب أن تَ 9294س

 عؾؿ ذفؽ فؾؿستبوت ظؾقف.مـ حؼفو أن تَ  ،ج: كعؿ



 

ؾًؾ اأبقك  حوبرُ )ر: ؿ ؿقل صخص َٔخ ُْ ُح ما : 9295س

  (ـذا وـذا

 .ؾال يؽقن احلؾػ إٓ بو هل  قز هذاج: ٓ َي 

وؿافت  ،: ما صحة ؿهة ادرأة افتل زٕت وهؿت9296س

ل جزيؾ زَ ؾَْ  !!أذ افْاس هؾ يل تقبة  ؾَال: إِٕؽ  ك:دقش

  ((أذ مْٓا تارك افهالة))ظِٔف افسالم وؿال: 

 ج: ٓ يصح.

 ْازة ادبتدظة قز ادق ورا  ج: هؾ َي 9297س

 قز.ج: َي 

 

 



 

 َْص أجره ُِؿ أثْا  اجلْازة يَ ـ تَ : هؾ مَ 9298س

ستحبقن افصؿً ؾؼد ـوكقا يَ   ـي افصحوبيؼ ُش ؾْ ج: فقس وَ 

 ظـد اتبوع اجلـوزة.

 أم ٓبد مـ افْير فِْٔة  ،افىالق: هؾ يَع سيح 9299س

ًِ )) :ج: إذا ؿول سلل ظـ وٓ كَ  ،ؾوفطالق واؿع ((ضوفؼ أك

 افـقي.

 َىع افهالة ثالث:يَ »: : ما ادراد بافَىع دم حديث9221س

  شواحلامر ،وافُِب إشقد ،ادرأة

وهذا ؿقل  .وفقس اإلبطول ،ع اخلشقعطْ ؿَ  :عطْ ج: افؼَ 

 اجلؿفقر.

 



 

 قز فبس افباروـة فِزوج : هؾ َي 9221س

 قز فبس افبوروـي فؾزوج  ٕهنو مـ افقلؾ.ج: ٓ َي 

ّ  ر يقًما مُ ىَ ؾْ ـ أَ مَ »: ما صحة حديث: 9229س ؾال  ،ًداتً

  شْةيزيف وفق صام َش 

 ج: ٓ يصح.

 قز فِّرأة أن تهع بافْسا  : هؾ َي 9222س

ؽون مـعزل خوص مذم  ءوسقز فؾؿرأة أن تصع بوفـَي  ،ج: كعؿ

 هبـ.

 : هؾ دم افتّر زـاة 9224س

 ذم افتؿر زـوة. ،ج: كعؿ

 



 

  ٓر بافَرا ة دم صالتاقز فِّرأة أن َت : هؾ َي 9225س

سؿعفو افرجول، ويؽقن ذفؽ ذم ج: كعؿ، حقٌ ٓ يَ 

 افصؾقات اجلفريي.

 قز ادقظية ظْد افَز : هؾ َت 9226س

 ج: ٓ بلس ظـد آحتقوج إفقفو، وٓ تؽـ ظودة مستؿرة.

 ؿ بٔع مبٔد افّْؾ ُْ ُح ما : 9227س

 ال بلس ببقعف.ؾ ،ج: هق يبقد افـؿؾ ويبقد ؽره

ْؿ يقم افَٔامة زؾرة ، ر جٓؾِ زْ تَ »: ما صحة حديث: 9228س

  ش...ؾَش رْ ب وٓ ٕبل مُ ر  ََ ؽ مُ َِ ؾال يبَك مَ 

 ج: ذم شـده ضعػ.

 



 

 بقل حِقى ادقفد ؿ ؿَ ُْ ُح ما : 9229س

 اؿبؾفو. ،ج: خذهو

 وهق بجقار ادسجد  ،ـ يهع دم بٔتفؿ مَ ُْ ُح ما : 9241س

 ج: أراه يلثؿ.

 حاق بغ افْسا  ؿ افس  ُْ ُح ما : 9241س

إكف مـ  :وؿوفقا ،عؾامء بػعؾ ؿقم فقطؼف بعض افحِ ؾْ ج: يُ 

 افؽبوئر.

ْير إػ افهػ إن اهلل ٓ يَ )): ما صحة حديث: 9249س

  ((إظقج

 ج: فقس بحديٌ.

 



 

ُّ ُْ : ما ُح 9242س  ب ٌسِ ؿ افزـاة دم افبِد إصع فِ

 ج: ٓ بلس بذفؽ.

 بٔع بْاضٔؾ فِْسا  يـ مَ ظذ : هؾ هْاك إثؿ 9244س

 .ج: فقس ظؾقؽ إثؿ إن صوء ا هل

 ؿ تٖجر ؾساتغ افزؾاف ُْ ُح ما : 9245س

 ج: ٓ موكع مـ ذفؽ.

ر بافِٔزر )مُان ًْ ؿ مراـز إزافة افن  ُْ ُح ما : 9246س

 افًقرة( 

ـظر إػ ظقرة ادرأة إٓ ظـد افرضورات ن تَ أقز فؾؿرأة ج: ٓ َي 

 افؼصقى.

 



 

  (د بقذابَ ًْ مَ )ؿ زيارة ُْ ُح ما : 9247س

 ،أن تزور أموــ افؽػر -قزقز ثؿ ٓ يقز ثؿ ٓ يج: ٓ َي 

 ادهؿ.قَ ر َش ثِ ؽْ وتُ 

 ؿ أـؾ إرإب ُْ ُح ما : 9248س

 .ؾ إراكى حاللـْ ج: أَ 

 وإحوديٌ افقاردة ذم ادـع توفػي مقضقظي. 

 : هؾ ظع  إثؿ دم تٖخر افًََٔة 9249س

 ج: ٓ إثؿ ظؾقؽ.

 ؿ أـؾ افُالب  ُْ ُح ما : 9251س

 قز.ج: هذا شمال ؽريى، وٓ َي 

 



 

ؿِبؽ وإن أؾتاك  اشتٍِت »: ما صحة حديث: 9251س

  شكقْ افْاس وأؾتَ 

 ج: ذم شـده بعض ادؼول.

 َيض ظذ افًْقشة : ـٔػ َٕ 9259س

 .ج: افتقسر ذم أمقر افزواج

ددت افزواج بثامكقي وـذفؽ برؾض افؼقاكغ افبوضؾي افتل َح  

 ظؼ ظوًمو.

ؾإتٓرين  ،ع ظٔد مٔالد ففَْ ظذ صخص َص  ُٕرُت : أَ 9252س

 ؾام ؿقفُؿ  ((ٓ إُٕار دم مسايؾ اخلالف))ال: وؿ

 !سعج: ٓ تعوتبف، صخص أمحؼ َي 

 ؟ؾ ذفؽ افرشقل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿعَ هؾ ؾَ  :فِْ َش  



 

 ؟ؾ ذفؽ افصحوبيعَ هؾ ؾَ  

 ؟نقؾ ذفؽ افتوبععَ هؾ ؾَ  

 ؾال تـوؿش همٓء احلؿؼك. 

ْتَض ؾٓؾ بذفؽ يَ  ،از فىٍِتٓاافُز  ِت َِ َس : امرأة ؽَ 9254س

  ها ووق

 ـتؼض افقضقء.ج: ٓ يَ 

ْقا برشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف مَ آ: هؾ اجلـ افذيـ 9256س

 ون دم افهحابة د  ًَ يُ  -وشِؿ

 ـػعؽ.ج: احرص ظذ مو يَ 

 : ما افقٓ  وافزا  9257س

 .وحتبفؿ فديـفؿ ،قايل أهؾ اإليامنأن تُ  :افقٓ ج: 



 

 بغضفؿ فديـفؿ.وتُ  ،مـ أهؾ افؽػر أزأن تَ  :وافزا  

ى ادسؾؿ فزوجتف افـرصاكقي جلامهلو ـ ؾال ع ـ ـحُ بِ احلى اجلِ أمو 

 دخؾ ذم هذا.يَ 

 : ما صحة حديث وّة افَز 9258س

 ؾقام أظؾؿ. ،ج: ذم شـده ضعػ بعد افتحؼقؼ

 ،ْة صالة رـًتغ ظْد دخقل ادْزلـ افس  : هؾ مِ 9259س

 وظْد اخلروج 

 ـي.ج: فقسً هذه هل افس  

 يقم اجلًّة  (ة افُٓػشقر): هؾ تقيص بَرا ة 9261س

 .يقم اجلؿعي (افؽفػ)شقرة أويص بؼراءة  ،ج: كعؿ

 .ووإن ـون احلديٌ افقارد مقؿقؾً  ،وهق رأي اجلؿفقر 



 

 

 :ـ هاجر بٖهتف فدوفة مـ دول افٍُر: هؾ يٖثؿ مَ 9261س

 مـ أجؾ حٔاة أؾوؾ 

ـوكً  ...ؾؿـ»ج: ؿول رشقل ا هل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ: 

ـ ـوكً ومَ  .ؾفجرتف إػ ا هل ورشقفف هجرتف إػ ا هل ورشقفف

هجرتف فدكقو يصقبفو، أو امرأة يتزوجفو، ؾفجرتف إػ مو هوجر 

 .«إفقف

  ((ؼ فِخافؼِْ دع اخَل )): ما افَقل دم هذه افًبارة: 9269س

 .ؾٔٓا جقإب مـ احلؼ وجقإب مـ افباضؾج: 

ؾفذا  ،إن ـون افؼصد ظدم إمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر 

ـ ؿوئؾفو  ٕكف يصودم ظدة كصقص مـ ـتوب ا هل ضالل م

 ـي رشقفف.وُش 



 

 صِة افرجؾ ر افِز بَ ـ أَ مِ  ن  إِ »: ما صحة حديث: 9262س

  شد أبٔفأهؾ وُ 

 .((لحقح مسؾؿ))ذم  ،ج: احلديٌ لحقح

 : ما صحة حديث: 9264س

قن ظُِٔؿ ِ  َه افذيـ ةحبقهنؿ وُيبقُٕؿ، ويُ  :خٔار أيّتُؿ»

 .قن ظِٔٓؿِ  َه وتُ 

ًِْقهنؿ بٌوقُٕؿ، وتَ بٌوقهنؿ ويُ افذيـ تُ  :ار أيّتُؿوِذ  

  شًِْقُٕؿويَ 

 ج: احلديٌ ثوبً لحقح.

 



 

: افٍْث دم افٍُغ فِرؿٔة يُقن ؿبؾ افَرا ة أو 9265س

 بًدها 

ـُ   واشع. ؾ  ج: 

 ب ُْ قز فِّرأة إرواع ضٍِٓا وهل ُج : هؾ َي 9266س

 قز.َي  ،ج: كعؿ

 حدود اهلل ـافرجؿ مـ  ار حد  ُِ ْْ ـ يُ ؿ مَ ُْ ُح ما :  9267س

 ج: هذا رجؾ ضول.

 ؾ اجلْة ِخ : هؾ ضاظة افزوج ُتْد 9268س

 .ضاظة افزوج دم ادًروف :اجلـي مـ أشباب دخقلج: 

 ي.مَ د  ؼَ ؾطوظي ا هل مُ  أما دم ادًهٔة ؾال، 

 



 

 ات ادٗمْغ ــ مْتَبات : هؾ أم9269ٓس

 ج: ــ مغطقوت افقجف.

ـَ مُ )): ما صحة أثر: 9271س   ((بٔحرة افًِؿ تسذا

 و.ج: ٓ أظؾؿ ظـف صقئً 

ًَ »صحة حديث: ما : 9271س  .شوظامر ِعّ اصتاؿت اجلْة ف

 ج: ٓ يصح.

خ احلسغ بسبب ـثرة ب  وَ  ٔ اأن ظِ د: هؾ ور9279س

 افزواج 

 ج: مل أؿػ ظذ شء مـ هذا بسـد لحقح.

 



 

ؾٓؾ تهح  ،ؼ اإلمام بدون ؿهدبَ : مٖمقم َش 9272س

 افهالة 

 دتوبعي اإلموم. رجعج: افصالة تصح، ويَ 

ؿ اختالط افرجال مع افْسا  دم مُان ُْ ُح ما : 9274س

 افىًام 

 قز.ج: آختالط ٓ َي 

 ؿ بٔع وذا  ادهاحػ ُْ ُح ما : 9275س

 قز ادسووموت ذم هذا.ودَم  .قز بقع ورشاء ادصوحػج: َي 

ظغ  :ظْٔان ٓ متسٓام افْار»: ما صحة حديث: 9276س

  شرس دم شبٔؾ اهللاتت ةَح نٔة اهلل، وظغ ببُت مـ َخ 

 ج: ضعقػ اإلشـود.



 

اخلٔؾ مًَقد دم ٕقاصٔٓا اخلر »ما صحة حديث: : 9277س

  شيقم افَٔامة إػ

 .((افصحقح))ج: حديٌ ثوبً ذم 

ع قز مَجْ ؾٓؾ َي  ،ر مـ بِديْٓ : مساؾر بًد افي  9278س

  ع تَديؿ وإٔا دم افبِدافًك مع افيٓر مَجْ 

 هؾ أظٔد صالة افًك   اؾرومل أش ُت ًْ وماذا فق مَجَ  

وفـ يتُّـ مـ  ،ا بًد ادٌربإذا ـان شٔهؾ متٖخرً ج: 

ع بغ افظفر وافعرص ذم ؿْ جقز فف اجلَ ؾقَ  ،افقؿقف دم افىريؼ

 .وتؽقن هذه حوفي مستثـوة ،بؾده

 ،ٔساؾر إفٔفشك وؿت افًك دم ادُان افذي درِ أما إن ـان شُٔ  

 ده.ع إٓ بعد مغودرة بؾؿْ قز فف اجلَ ؾال َي 



 

ع وفقس مـ حؼف مَجَ  فؾعؾقف افؼضوء  ٕك ،ع ومل يساؾرؾ٘ن مَجَ 

 د افصالة ؾال حرج ظؾقف أيًضو.عِ وإن مل يُ  .مـ إلؾ

 ،: امرأة ٓ تٔد ؿرا ة افَرآن بافتنُٔؾ وافتجقيد9279س

 ؾٓؾ تٍْع افَرا ة 

 ـػع.تَ ج: 

ؿ افًّؾ دم ذـات بٔع افبث فَِْقات ُْ ُح ما : 9281س

  مثاًل  (ر ظرب شاتؿّـ)ـ ،افٍوائة

 .ؾال بلس ، وافتَقىتتًاون ظذ افِز  إن ـَْت ج: 

 .حرمؾقَ  ،تتًاون ظذ اإلثؿ وإذا ـَْت  

 ؾوفبـوء ظذ إؽؾى. ،تتنُؽ وإذا ـَْت  

 



 

 ؿ تسّٔة حمؾ بٔع أدوات ـٓربائة باشؿ:ُْ ُح ما : 9281س

  (ر اإلشالمْج ؾَ )، أو (ٕقر اإلشالم) 

 ج: ٓ موكع مـ ذفؽ.

وبًد ظامغ ؾتحقا افَز ؾقجدوا  ،مات: صخص 9289س

 ؾٓؾ دم هذا دٓفة ظذ ر   !اجلسد ـام هق

 ج: هذا فقس ؾقف دٓفي ظذ شء.

افزوجة ظْد يد قز أن تُقن افًهّة دم : هؾ َي 9282س

 ظَد افزواج 

 .فؾعؼد وهق مـوٍف  !!قز ذفؽ أبًدآ َي ج: 

 كِ رُ مْ أَ ) :تؿ افًَد إذا ؿال افرجؾ فزوجتففُـ وبًد أن يَ  

 .ى تطؾقؼي إن اختورت كػسفو، وا هل أظؾؿَس ؾُتحْ  (بٔدكِ 



 

ؾ هؾ َُيِ   ـ مافف حرام، ودظإا إػ ؾرحؿ مَ ُْ ُح ما : 9284س

 فْا إـؾ مـ ضًامف 

 هْا اتاهان ٕهؾ افًِؿ: ج: 

أن فـو حالوتف وظؾقف إثؿف، مو  ،اتاه مدرشة ابـ مسًقد -

 .ره ظذ بوضؾفؼِ مل كُ 

ؾ ظـد امرأة ـَ ا هل ظؾقف وشؾؿ ؿد أَ  إن افـبل لذ وؿافقا: 

  .هيقديي

 .ظؾقفام افسالم ،ور أهدى هوجر فسورةب  ن اجلَ إو

ـ بعض ؾ هدايو مِ بِ ن افـبل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ ؿَ إو 

بقفف ؽ مرص، وؿَ ؾِ بقفف  هدايو مـ ادؼقؿس مَ ـؼَ  ،افؽػور

 وؽر ذفؽ. يؾي...أؽ ؾِ ـ مَ بغؾي مِ 



 

بـ ظباس ريض اهلل ـا ،ّْع مـ افًِام ـ يَ وهْاك مَ  -

آمتـوع مـ بوب  :حْبؾ، يَقفقن ـظْٓام، وأمحد ب

 وا هل أظؾؿ.  .افتـوهل ظـ ادـؽر

:  إٔا ضبٔب أشْان، وأريد أن أظرف احلالل مـ 9285س

 احلرام دم مْٓتل 

 ًَ ؾال  ،ؼ ا هلؾْ افـوس إػ مو ظؾقف ظؿقم َخ قد عِ تُ  ج: إذا ــ

 . بلس

ل افـبل ظؾقف افصالة فْ ـَ فِ   ؿـعهق افذي يُ  ؾقٍوإكام افتػ

 وافسالم.

 

 

 



 

 : ما ؿقفُؿ دم افنٔخ حمّد ٕاس افديـ إفباين 9286س

 -رمحي ا هل تعوػ ظؾقف -ج: افشقخ حمؿد كورص افديـ إفبوين

ؾام مـ  ،، وفؽـ أيًضو صلكف ـشلن ؽره مـ افعؾامءعتَز  مُ وملِ ظَ 

 .دّ رَ ذ مـ ؿقفف ويُ مَخ ظومل إٓ ويُ 

َُ » : : ما صحة حديث9287س ؾ ِّ ـ دان ٍٕسف وظَ س مَ ٔ  اف

َ  ع ٍٕسف هقاهابَ تْ ـ أَ ا بًد ادقت، وافًاجز مَ دِ  ك ظذ اهلل ْ  ومَت

  شإماين

 ج: حديٌ ضعقػ.

ؿِقبُؿ ما  ِحْت فق َص ):  ما رأيُؿ دم مَقفة: 9288س

ظـ ظثامن بـ ظٍان ريض اهلل  رْت ُذـِ  (مـ ـالم ربُؿ ًْت بِ َص 

 ظْف 



 

ًٓ  ج: إػ ظثامن ريض ا هل ظـف، هؾ ؿوهلو أم  ـظر ذم افسـدكَ  -أو

 مل يؼؾفو؟

 ،أن ظثامن ريض ا هل تعوػ ظـف مو لح ذفؽ ظـف :وافياهر

 ر.ر  حَ وفقُ  ،وا هل أظؾؿ

 ت افبْىال دم افهالة أم اإلشبال ٍْ ـَ  :ًٍؾ: أهيام َٕ 9289س

ـَ ج:  ًُ هُنِ » :ؾؼد ؿول لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ ،ت افثقبٍْ أما  أن  ق

 .«ا ذم افصالةثقًبو أو صعرً  ػًأـ

 ؾؼد وردت ظدة كصقص ذم زجر ادسبؾ ،أما اإلشبال 

 .الءقَ فؾخُ 

ؼبؾ لالة رجؾ إن ا هل ٓ يَ »حديٌ:  تًْل فُـ إن ـَْت  

  ؾفق حديٌ ضعقػ. «ؾبِ ْس مُ 

 



 

 ؼ ظذ أوٓده ٍِ ْْ ؿ أب ٓ يُ ُْ ُح ما : 9291س

 .يلثؿ ،ػعؾج: إذا ـون يد مو يـػؼف ظذ أوٓده ومل يَ 

 .«ؿؾؽ ؿقتفبس ظؿـ يَ  أن َُي ـػك بودرء إثاًم » :وذم احلديٌ 

وبًد رجقظف  ،: صخص صام ثالثة أيام دم احلج9291س

مساـغ بدل صٔام  ةج دم بِده إضًام شبًرِ فبِده يريد أن ُيْ 

 قز  ؾٓؾ هذا َي  ،شبًة أيام

 د هذا، وٓ دفقؾ ظؾقف.رِ قز هذا، ومل يَ ج: ٓ َي 

ـْ مَلْ َيِْد َؾِص  }ؿول تعوػ:  ٍ  َوَشْبَعٍي إَِذا َؾَؿ وٍم ذِم احْلَ َقوُم َثاَلَثِي َأي 

وِمَؾٌي  ـَ ٌة   .[862]افبؼرة:  {َرَجْعُتْؿ تِْؾَؽ َظَؼَ

 

 



 

 قز إخراج ـٍارة افّٔغ ًَٕدا : هؾ َي 9299س

ِة َمَسوـَِغ }  ٕن ا هل ؿول: د هذارِ مل يَ ج:  وَرُتُف إِْضَعوُم َظَؼَ َؾَؽػ 

ـْ َأْوَشِط َمو ُتْطِعُؿقنَ   .[16]ادوئدة:  {َأْهؾِقُؽؿْ  ِم

ك طَ عْ ٓ دمقز إٓ ضعوًمو، وٓ تُ  ؾَافقا: اجلّٓقر وظذ هذا شار 

 ة.َؼ ك فعَ طَ فقاحد وإكام ُتعْ 

 ر ّْ م اخَل د  ََ ؿ افًّؾ دم ؾْدق يُ ُْ ُح ما : 9292س

 :ر فىبًٔة ظِّؽ دم هذا افٍْدقُيْيَ ج: 

ـُ   ف وشؾؿ ؿول: ؾنن افـبل لذ ا هل ظؾق ،م اخلّرد  ََ تُ  َْت ؾ٘ذا 

ر مـ ادؾعقكغ حومؾفو وادحؿقفي ـَ وذَ  «ر...ـ ا هل اخلؿعَ فَ »

 إفقف.

ـُ  ؾال إثؿ  ،ر بًًٔدا ظـ اخلّرَخ آًّؾ دم باب تَ  َْت أما إن 

 ظؾقؽ.



 

شٔئات  ْت َح َج إذا رَ ))صًٔخا يَقل:  ًُت ِّ : َش 9294س

 ؾام رأيُؿ دم ـالمف  ((د دم افْارِ  ؾٓق خُمَ  ،ادسِؿ ظذ حسْاتف

 :ـ ؿولجقا مـ افـور مَ رِ ْخ أَ »ا هل ؿول:    ٕناخلؾقد ؾال ج: أمو

 .«رةٓ إفف إٓ ا هل وذم ؿؾبف مـ اخلر مو يزن ذَ 

وجتف ةرًبا رضب زؿ افزوج افذي يَ ُْ : ما ُح 9295س

 بْٔٓام  مزًحا، ظذ أؿؾ خالف

 .إخالق ٔئوش هذا زوج طاملج: 

 ،وء معفهؾ مصؾحتفو ذم افبؼ :ْير دم مهِحتٓاويْبٌل أن تَ   

 ؟مػورؿتفذم أو 

ََ ُح إٔا افو  »: ما صحة حديث: 9296س   شت القك اف

 ج: توفػ ٓ يصح.



 

 ش يا حارثة ـٔػ أصبحَت »: ما صحة حديث: 9297س

َ   أصبحُت  :ؿال ؾافزم يا  َت ؾْ رَ ظَ »ا...ودم احلديث: مٗمًْا ح

  شحارثة

 ج:  حديٌ ضعقػ.

يّحق ـؾ  ((شبحان اهلل وبحّده)) :: هؾ ؿقل9298س

 افذٕقب 

ٌْ ٔ  ًَ ذٕقب مُ ج:   .رٍَ ْة هل افتل ُت

 رهو مقـقل إػ ا هل شبحوكف وتعوػ.مْ ؾلَ  ،أما افُباير 

واشتخدامف  ،ؿ ترـٔب مُٔرؾقن ظذ ادَابرُْ ُح ما : 9299س

 أثْا  افدؾـ 

 ج: ٓ بلس بذفؽ، إن دظً إػ ذفؽ حوجي. 



 

ُُ ًتَز : هؾ إؾراح افتل ؾٔٓا رؿص تُ 9411س رة اهَ  

  بادًايص

رة وهَ ال صؽ أن هذا جُم ؾؾ ؾسؼ ورؿص، َص ج: إذا َح 

 بودعويص.

ًَ ُْ ُح ما : 9411س ّؾ بَايا ضًام فناحْة ةَح  اؿ افًّؾ شاي

 ٓا يمـ أجؾ إفَا :ك  زَ حلؿ خْزير وبَايا حلقم مل تُ 

 ٓ بلس بف. ،ج: هذا ظذ شبقؾ افتخؾص مـفو

 مع ادهاؾحة بًد افهالة  (ًمارَ َح ) :ؿ ؿقلُْ ُح ما : 9419س

 د ظـ افـبل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ.رِ ج: تؾؽ لقرة مل تَ 

 ؿ أذان ادرأة دم ادُٔرؾقن ُْ ُح ما : 9412س

 قز.ج: ٓ َي 



 

قز ؾٓؾ َي  ،ا ظذ افىِبةٔ  ع يقمز  قَ : بسُقيت يُ 9414س

 ُّ  س أن يٖخذ أيًوا در  فِ

 ك.ؼ  بَ ج: إذا تَ 

 ،افسٔارة فصإصالح ظْد ادُٔإُٔل ًُت َو : وَ 9415س

 ؿ ُْ ؾام احُل  ،مْٓا ؿىًة ؽٔار ؿْت ؾُنِ 

 ج: ظذ ادقؽوكقؽل افضامن.

صُا افٍَر  :  ما صحة احلديث افذي ؾٔف أن رجاًل 9416س

 .شْج و  زَ تَ » :ؾَال فف ،فِْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

 ج: ٓ يصح.

 صَة ؿ ترـٔب افًدشات افالُْ ُح ما : 9417س

 جوز. ،و وٓ تزًجوج: إذا مل يؽـ ؽش  



 

  شاحٍِقا باهلل واصدؿقا»حديث: : ما صحة 9418س

 ثبً.ج: ٓ يَ 

 ؿ ةحْٔة افِحٔة ُْ ُح ما : 9419س

 ستحى ذم بعض إحقون.ج: ٓ بلس بذفؽ، وؿد تُ 

 ؿ ضِب افًِؿ ظز اهلاتػ ُْ ُح ما : 9411س

 ج: جوئز.

 ؿ ةحْٔة إطاؾر باحلْة افسقدا  فِْسا  ُْ ُح ما : 9411س

 ج: جوئز مو مل تتزج بف ٕجوكى.

ؾام  ،ثبت ظذ ضاظة اهللوأريد أن أَ  ،ا دم افٌربة: أ9419ٕس

 افسبٔؾ 

 .شلل ا هل افثبوتاج: 



 

 ظذ ضوظي ا هل. ؽبحٌ ظـ لحبي لوحلي تعووكاو 

  (بالي شتٔنـ)ؿ ظّؾ مؼوع ُْ ُح ما : 9412س

 ه.رَ ج: ُيؽْ 

قز فِّرأة افهالة بِبس افثقب بدون : هؾ َي 9414س

 مالبس داخِٔة 

 سؿ.ظفر اجلقز، إذا مل يَ ج: َي 

َرأ ـؾ افُتب افتل دم ِزم ظذ افًامل أن يَ : هؾ يَ 9415س

 ادُتبة 

 ؾزم.ج: ٓ يَ 

  %1ادنسيات بْسبة ؾايدة  اؿ ؾٔزُْ ُح ما : 9416س

 ؾ ً حرام.ج: افػقائد وإن ؿَ 



 

 ه ؤ: إهحْل بُتاب أؿر9417س

 أمجؾ ـتوب. ،ج: اؿرأ ـتوب ا هل

 ؿ صالتف ُْ ؾام ُح  ،: رجؾ يهع بٌر ووق 9418س

 ج: لالة ؽر مؼبقفي، إٓ إذا ـون مـ ألحوب إظذار.

  (شٍٔان): ما رأيُؿ دم افتسّٔة باشؿ 9419س

 .ج: اشؿ ظر يب، وجوئز افتسؿقي بف

 ؾلشامء إكبقوء أؾضؾ مـف.  وؽره أؾضؾ مـف 

  (شاجد)ؿ افتسّٔة باشؿ ُْ ُح ما : 9491س

 ج: ٓ بلس بف.

 



 

 ؽ، ويًىْٔلؿ أخذ افراتب ظـ ضريؼ افبُْْ ُح ما : 9491س

 ئة درهؿ راتب افنٓر افَادم مَابؾ ثالث م

 قز.ؾال َي  ،ض جر كػًعورْ ج: هذا ؿَ 

ظـ  اًج رِ خُمْ  ا ـٍرً ًتَز تُ : هؾ آشتٌاثة بإمقات 9499س

 ادِة 

ـُ  ،ج: كعؿ  ج ظـ ادؾي.رِ ر خُمْ ػْ هق 

 امل جايز : هؾ افتسبٔح ظذ افن  9492س

 .جايز ،ًٕؿج: 

روايي (( عؼد افتسبقح بوفقؿـكـون يَ )) :وافرواية افتل ؾٔٓا 

 صوذة.

 



 

 بف دم ادٌازي  ّج ُُيتَ  (افقاؿدي): هؾ 9495س

 فؽـف متفؿ بوفؽذب. ،إموم حوؾظ (افقاؿدي)ج: 

فٔس هْاك اشتبدال )) :ُت ِْ ِحَْل إثؿ إذا ؿُ : هؾ يَ 9496س

  ((ع فِّالبسارجإوٓ 

 تغش أثـوء افبقع. مل ؾحؼؽ إثؿ موج: ٓ يَ 

 ـؾ افوبع ؿ أُْ : ما ُح 9497س

ج: افـبل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ هنك ظـ ـؾ ذي كوب مـ 

 ؾى مـ افطر.وـؾ ذي خمِ  ،افسبوع

ٍٔس بقك بدون افقز إٕنا  حساب ظذ : هؾ َي 9498س

 روا زوجل 

 ج: ٓ تػعع.



 

 م إم َد قز تَبٔؾ ؿَ : هؾ َي 9499س

 ظؾقف. ، وٓ أظؾؿ دفقاًل ج: ٓ موكع، فؽـ هذا ؽؾق

واحدة، خىبة ىبة اجلًّة ب ُخ ىَ ـ َخ مَ ؿ ُْ ُح ما : 9421س

 ودم اخلىبة افثإٔة اـتٍك بافدظا  ؾَط 

 وافصالة لحقحي. ،، ؾال بلسنْ ذَ طبتون إِ ج: مهو ُخ 

ؾٓؾ  ،رهْٓ ُنػ طَ ٕؾا ،(ؿهر ذت بـ)يت: صذ 9421س

 بىؾ افهالة تَ 

 بطؾ افصالة إذا اكؽشػ مـ ؽر ؿصد.ج: ٓ تَ 

ِّف بحايل ظِ ))ار: : هؾ صح أن اخلِٔؾ ؿال وهق اف9429ْس

 ٌْ   ((ل ظـ شٗايلِْ ُي

 ثؿ ٓ يصح. ،ثؿ ٓ يصح ،ج: ٓ يصح



 

قز ذا  صَة دم افًاصّة اإلدارية : هؾ َي 9422س

 اجلديدة 

 قز.ج: َي 

ًَ ّْ : هؾ َص 9424س ظْد افقوق   د حاياًل ع إذن ُي

 ٌُ  ؾ  ْس واف

 م افشخص بندخول ادوء داخؾ إذكغ.زَ ؾْ ، وٓ يُ دّ ج: ٓ ُيعَ 

ع ظذ ظبدي مْجَ ٓ أَ »: ما صحة احلديث افَدد: 9425س

 احلديث  شخقؾغ...

 ج: ٓ أظؾؿ فف شـًدا ثوبًتو.

 

 



 

 : ما أؾوؾ ذح فألربًغ افْقوية 9426س

إن افؼح افػالين هق أؾضؾ  :ج: ٓ أشتطقع أن أؿقل

 ـؾ افؼوح. افؼوح  ٕكـل مو ؿرأُت 

 ػ ظْف افًذاب يقمٍ  : هؾ صح أن أبا هلب ُي 9427س

 آثْغ 

 .ج: مل يصح ذفؽ مرؾقًظو ظـ افـبل ظؾقف افصالة وافسالم

ـ هق بوفضبط؟ هو بعض افسؾػ، مَ آر يإكام هل رؤيو مـومق 

 أحتوج إػ مراجعي.

 ال  َٔ ؿ اإلشبال بٌر اخُل ُْ : ما ُح 9428س

 ؾي ٓ يلثؿ.إن ـون فعِ وـي يلثؿ، ج: إن ـون متفووًكو بوفس  

 



 

 جٓري ـ ادِ َْ ؿ احَل ُْ ُح ما : 9429س

 ج: ٓ بلس بف إن ـون افطبقى ثؼي.

 ػق بْهد  َه ت أن ظّر بـ اخلىاب تَ بَ : هؾ ثَ 9441س

 مافف 

 ة.رْس مو يؼول ذم ؽزوة افعُ  ج: ثوبً لحقح، وفؽـ هذا ظذ

 بامفف ـِف  َق د  َه ديؼ تَ بُر افه   ات أن أببَ : هؾ ثَ 9441س

 .ج: ثوبً لحقح

ا بغ إدفةوهلذا ؾِ   ًً  !َف أن مج

 ،بـ موفؽ دو أراد افتصدق بامفف ـؾف مـ بوب تقبتف ؾؽعى 

 .«ؽ ظؾقف بعض موفؽِس مْ أَ » :ؿؾلذ ا هل ظؾقف وشفف ؿول 



 

 فف ؿول ،د شعد بـ وؿوص أن يتصدق بامفف ـذفؽاودو أر 

 .«ؾٌ ـثروافث   ،ؾٌافث  » :افـبل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ

  صذ اهلل ظِٔف وشِؿ قز زيارة ؿز افرشقل: هؾ َت 9449س

 ،ٓ مإع مـ زيارة ؿز رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿج: 

ـُ  ًَ خولي إذا   ذم ادديـي. ـ

 مسوجد... يإػ ثالثإٓ د افرحول َش ٓ تُ » :ل بحديثستَد وٓ يُ 

ػضقؾتف فد افرحول دسجد اظتؼوًدا َش ٓ تُ  :ٕن معـوه  احلديٌ «

 ادسوجد افثالثي.إػ إٓ 

 ّراث وهق حل ؿ تقزيع افنخص فُِْ ُح ما : 9442س

 ـ تعدي بعض إبـوء ظذ بعض.قػ مِ ج: ٓ بلس إذا ِخ 

 



 

 : هؾ روى أحد مـ ادْاؾَغ أحاديث 9444س

 مـ ادـوؾؼغ روى حديًثو. اعؾؿ واحدً ج: ٓ كَ 

 : هؾ تَبٔؾ احلجر إشقد واجب 9445س

 .رِشْ لَ ؾتؼبقؾف  تستطع ملـي، وإن ج: ُش 

 جلًّة ا: ـؿ وؿت خىبة 9446س

 ديثان:هْاك ح ج:

 َمئِـ ي -طبتف ُخ رَص وؿِ  قل لالة افرجؾضُ  ن  إِ »حديٌ:  -إول

وافصقاب أكف مـ ؿقل ظامر بـ  ،معؾقلوهق  .«مـ ؾؼفف

 يورس.

طبتف ا، وُخ دً ْص ؿَ  لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ ؾؽوكً لالتف)) -افثاين

 .تقشًطو :أي(( اؿصدً 



 

ؾحديٌ ظامر   فقس حديٌ ظامر د افَاظدة،ً  ََ وهذا افذي يُ  

 ؾقل، وهق مـ ؿقل ظامر.مع

 : ما صحة حديث: 9447س

اؾسؿت افٔٓقد ظذ إحدى أو ثْتغ وشبًغ ؾرؿة، وتٍرؿت »

افْهارى ظذ إحدى أو ثْتغ وشبًغ ؾرؿة، وتٍسق أمتل 

  ش، ـِٓا دم افْار إٓ واحدةظذ ثالث وشبًغ ؾرؿة

ـ و مَ ـَ ػَ فَ وَ َخ  نْ وإِ  ؤًٍة ٓ تهح، (ـِٓا دم افْار) ةزيادج: 

 !وـَ ػَ وفَ َخ 

 ػ ـؾف.ع  َض تؽؾؿ ؾقف أيًضو ويُ بؾ ألؾ احلديٌ يؿؽـ أن يُ 

ح ح  َص ـ أو يُ س  أن احلديٌ ُُيَ  فُـ ؾٔام أرى واهلل أظِؿ

 .(ـؾفو ذم افـور) دةبدون زيو ،بؿجؿقع افطرق



 

ديث افذي ؾٔف إٔف صذ اهلل ظِٔف احل: ما صحة 9448س

ما ترون أين  يا مًؼ ؿريش،»وشِؿ ؿال ٕهؾ مُة دا ؾتحٓا: 

ؿال:  !!وابـ أخ ـريؿ ا، أخ ـريؿؿافقا: خرً  شؾاظؾ ؾُٔؿ 

  شاذهبقا ؾٖٕتؿ افىَِا »

 ثبً هبذا افؾػظ وهذا افسقوق.ج: ٓ يَ 

ظذ ظفد رشقل ا هل لذ ا هل  امشفقرً  (افطؾؼوء)وإن ـون اشؿ 

 ظؾقف وشؾؿ.

 جاج افثٍَل : ما افَقل دم احَل 9449س

 ر.بِ ج: حوـؿ طومل مُ 

 ع مـ افَايض بدون إظالم افزوج ِْ : هؾ يَع اخُل 9451س

ذم دوفي  وج: افؼويض هق افذي ؿه، وؿد يؽقن افزوج هوربً 

 أخرى، وافزوجي ترضرت، ؾامذا تصـع؟!



 

 ( بح ادِٔقن ـ شَر مَ )ؿ ربح برٕامج: ُْ ُح ما : 9451س

 .رِس قْ دخؾ ؾقفو ادَ ج: تؾؽ يَ 

ة قز آشتٌٍار إذا جِس اخلىٔب جِس: هؾ َي 9459س

 آشساحة 

 .عُ دْ أو مل تَ  دظقَت  ،أم مل تستغػر ج: إمر واشع، اشتغػرَت 

فق أن أهؾ افسام  وإرض »: ما صحة حديث: 9452س

َ  ،اصسـقا دم دم مٗمـ   شـبٓؿ اهلل دم افْارَٕ

 ثبً.ج: ٓ يَ 

ؿ افهالة دم مسجد دم دوفة أجْبٔة يهع ُْ : ما ُح 9454س

 .ٔؼ ادُاناجلًّة مرتغ فِو 



 

، ثؿ نىب فَقم ويهع هبؿ ويْكؾقهقرة هُذا: َي واف 

 قن أيًوا: ٕن ادُان ؤؼ ِ  َه خىب هلؿ ويُ دخؾ ؽرهؿ ؾَٔ يَ 

 ز مثؾ هذا.ق  ج: آضطرار ُي 

 : ما حُؿ افتنَر 9455س

 جايز بافوقابط افتافٔة:ج: 

 ًٓ  حغ. دعر وفق بعر هبو تزيؾ افش  ؼ  َش أٓ تؽقن ادودة ادُ  -أو

ًٔا  تتزج هبذا ٕجوكى.أٓ  -ثإ

 س بف ظذ خوضى.دف  أٓ تُ  -ثافًثا

ا ًً ؼد ؾ ،ر إفقفوـظَ أٓ تؽقن مـ افداظقوت إػ ا هل ويُ  -راب

 ؿ أهنو متـؿصي.تقه  يُ 

 



 

 ا اجلٓرية ه   افهِقات ؿ ؿوا ُْ ُح ما : 9456س

 ص اإلموم.ؾوجلفر فقس بقاجى، إكام هذا َي   ج: ٓ بلس

  يقم إربًا  دم : هؾ صح حديث دم ؾوؾ افدظا9457س

  غ  ًَ وؿت مُ 

 ثبً.ج: مل يَ 

ج رَ اية أفػ ؾَ س مِ ٍَ إن هلل دم ـؾ َٕ ) :ما صحة: 9458س

  (ؿريب

 .ج: ٓ أظؾؿ فف ألاًل 

 ٔؿ افْسايل ؿ افچُْ ُح ما : 9459س

 .راتقْ ج: ٓ بلس إذا مل يؽـ ذم ذفؽ اضالع ظذ افعَ 

 وـذفؽ تؽقن افػتـي ملمقكي. 



 

 ادهْع افَديّة ادّزؿة  : ماذا أصْع دم أوراق9461س

ق ظثامن ادصوحػ بوشتثـوء مصحػ رَ ْح ج: احرؿقفو، وؿد أَ 

 حػصي.

ؾالن ) :ؾٖؿقل ، أحًدا بافقٓيةغ  ظَ أن أُ  قزَي : هؾ 9461س

  (مـ أوفٔا  اهلل

 .ج: ـؾ مممـ تؼل هق  هل ويل

َٓ إِن  َأْوفَِقوَء ا هلِ} ؿال تًاػ:  َٓ هُ  َأ ْؿ َُيَْزُكقَن َٓ َخْقٌف َظَؾْقِفْؿ َو

وُكقا َيت ُؼقَن 26) ـَ ـَ آَمـُقا َو ِذي  .[29، 26]يقكس:  {( اف 

صع ةحٔة ادسجد أٓؾ ؾ ،: دخؾ ادسجد أثْا  إذان9469س

 أو إٔتير حتك يْتٓل إذان 

إذا شؿعتؿ »ر ٕن افـبل لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ ؿول: ظِ ج: اكتَ 

 .«ؾؼقفقا مثؾ مو يؼقل ادمذن ،افـداء



 

 ؿ َج رْ د أو تُ َِ أرمِة زٕت، هؾ ُتْ  :9462س

 هل افتل تزوجً وموت زوجفو. (:إرمؾيـ)ؾ  ؿَج ج: ُترْ 

 ؿ افسـة س  ََ وزوجة، ؾُٔػ تُ  اك وفًد رَ : مات وتَ 9464س

 .ؿـج: افزوجي هلو افث  

 وافقفد فف افبوؿل. 

 ا،وإٕاثً  اوإخقة ذـقرً  اك زوجة وبْتً رَ : مات وتَ 9465س

 ؿ افسـة س  ََ ؾُٔػ تُ 

 .ؿـ: فؾزوجي افث  ج

  .وفؾبـً افـصػ 

ر ـَ فؾذ   -واإلخقة وإخقات ؾقفام ادموهون فؾعؾامء: أحدمهو

 فؾذـقر ؾؼط. -وافثوين .كثقغثؾ حظ إمِ 



 

ض هلل، ٌَ بْ وأَ  هلل ب  َح ـ أَ مَ »: ما صحة حديث: 9466س

  شُّؾ اإليامنؾَد اشتَ  ،ع هللَْ ومَ  ك هللىَ ظْ وأَ 

 ـ.س  ج: بؿجؿقع افطرق ُُيَ 

 ،ر ظذ مساحمتفدِ َْ وٓ تَ  ،ّٓا زوجٓا وماتَِ : طَ 9467س

 ؾٓؾ تٖثؿ 

ًِ  ،إن شاحمِت ج:   .ملجقرة ؾلك

َِ  وإن ضافبِت    ٓ إثؿ ظؾقِؽ.وذفؽ  ؾؾِؽ  ،هاصباف

فِٔة ادقفد  (دةافُزْ )و (زيةّْ اهلَ )ؿرا ة  قزَي  : هؾ9468س

 افْبقي 

 (.زييؿْ اهلَ )ج: ٓ أظرف 

 فضالل.وهل مؾقئي بو (دةافُزْ )ظرف وأَ   



 

م ر  ـَ )) :بـ أيب ضافب : داذا َٕقل ظـ شٔدٕا ظع9469س

 !دون ؽره مـ افهحابة  ف((اهلل وجٓ

ؿـعؽ أحد أن ج: مل يقجى ظؾقؽ أحد أن تؼقل ذفؽ، ومل يَ 

 تؼقل هذا ظـ مجقع افصحوبي.

سجد ؾؾؿ يَ  ،هنو ؿقؾً فعع ٕكف أشؾؿ ذم لغرهإ :وؿد ؿٔؾ

 فصـؿ ؿط.

 ج ال  : ما افَقل دم احَل 9471س

ومـ افؽػور افذيـ أؾسدوا ذم إرض إؾسوًدا  ،ج: إموم ضالفي

 .ظظقاًم 

  ًَ ؾراجع ترمجتف افسقئي ذم أي ـتوب مـ ـتى أئؿي  وإن صئ

 و.ي، ترى ضالٓت ٓ حرص هلافضالل مـ ادتصقؾ



 

ؾٓؾ  ،: أرـب إتقبٔس وٓ يقجد ما  فِقوق 9471س

دت أوؿاتا ن افهِقات تًاؿبت وـإ :قز افتّٔؿ فِهالةَي 

 رج خَت أن 

يتقؿؿ وهق ذم إتقبقس، وفف افصالة جوفًسو إذا مل  ،ج: كعؿ

 يتقؿػ إتقبقس وشتػقتف افصالة.

ّْ ُْ ُح ما : 9479س  ع بغ افًََٔة وإوحٔة دم بَرة ؿ اجَل

 مل تتجووز افسبعي أشبوع. ج: جوئز، مو

: دم أي إيدي ـان يتختؿ افْبل صذ اهلل ظِٔف 9472س

 وشِؿ 

 تختؿ ذم صامفف.افروايوت إـثر تػقد أكف ـون يَ  ج:

 



 

ٍَ ): هؾ اشؿ 9474س  مـ أشام  اهلل احلسْك  (درْ اف

ـي ظذ دفقؾ يػقد أن ج: بعد افبحٌ مل أؿػ ذم افؽتوب وافس  

 مـ أشامء ا هل. (درْ افػَ )

 ئة جْاح مِ ت ت أن جزيؾ فف ِش بَ : هؾ ثَ 9475س

 .((افبخوريلحقح ))ً هذا ذم بَ ج: كعؿ، ثَ 

أو  ،ع افسبابة مـ أول افتنٓد إػ آخرهؾَ رْ : هؾ تُ 9476س

 ظْد افنٓادتغ ؾَط 

أو ظـد  ،هؾ تؽقن ذم أول افتشفد  :ِػ افًِام اختَ ج: 

 ؟افشفودة

 ظذ أهنو ظـد افشفودتغ. واجلّٓقر 

 



 

جزيؾ ظذ ى افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ : هؾ رأ9477س

 صقرة رجؾ 

ذ لقر رجؾ،  ذم ه لذ ا هل ظؾقف وشؾؿ ظآر ،ج: كعؿ

ظذ لقرة رجؾ  ((لحقح مسؾؿ))احلديٌ افطقيؾ افذي ذم 

ى ظؾقف أثر رَ ٓ يُ  ،صديد بقوض افثقوب ،صديد شقاد افشعر

 افسػر.

 : ما افدظا  بًد افقتر 9478س

 ثالث مرات. ((دوسشبحون ادؾؽ افؼُ ))ج: 

دم  ًْت ِْ ؿ أـؾ افسّؽ وافتقٕة افتل ُص ُْ ُح ما : 9479س

 ٖهنا دوفة بقذية بِؿ ٕد، مع افًتايال

ذم أي دوفي مـ  ظغج: ٓ بلس بلـؾ افسؿؽ وافتقكي ادصـق

 ؾوفسؿؽ زـوتف فقسً بوفذبح.  دول افعومل



 

قز ظّؾ مؼوع خري مـ أمقال ؾقايد : هؾ َي 9481س

 افبْؽ 

 قز.ج: ٓ َي 

ت أن بالل بـ رباح ريض اهلل ظْف دا ذهب بَ : هؾ ثَ 9481س

امَجْ )ؾَال هلؿ:  (ًمارَ َح ) :ةؿافقا فف بًد افهال ،فِنام ًً))  

 .ظؾؿ أي شء ظـ هذاأج: ٓ 

افذي ؿول فؽ هذا افؽالم،  وٓ  ،ضحؽ ظؾقؽهذا رجؾ يَ  

 أظؾؿ هلذا أي شـد.

إٔا دم ـامؾ ؿقاي افًَِٔة ): رجؾ ؿال فزوجتف: 9489س

  ((ضافؼ لٕتإوـامؾ هدويل، 

 ج: حمسقبي تطؾقؼي.



 

 : ما حُؿ ُافسة تارك افهالة 9482س

 ج: ٓ إثؿ ظذ اجلؾقس، إذا ـون يؾس فؾـصقحي أو مصؾحي.

 : هؾ يصح فرجؾ أن يتزوج امرأة ٓ تصع؟6212س

 .ؾفل ـوؾرة وافزواج هبو ٓ يصح ،افهالة ِت َد َح إذا َج ج: 

 ؾوفزواج هبو جوئز مع افؽراهي. ،وإذا ـإت متُاشِة 

 قز افدراشة  دم اجلامًة ادختِىة : هؾ َت 9485س

ن خمتؾطي، وإذا مل تتعؾؿ بسبى هذا عوت أج: ـؾ اجلوم

 !ع افتعؾقؿ ـؾفؿـَ ستُ ؾ

 ؾؽـ أكً ـرجؾ مع افرجول، وادرأة مع افـسوء. 

 ؿ ضقاف وشًل ادرأة افُبرة وهل راـبة ُْ ُح ما : 9486س

 ؼدر.ـبرة ٓ تَ  ًقز، مو دامج: َي 



 

: هؾ هْاك حد أؿل فًدد رـًات صالة 9487س

 افوحك 

 بؾ إمر مػتقح. ، فصالة افضحكج: فقس هـوك حد أؿَص

 ؿ افتزع بًوق مـ أظوا  اجلسؿ ُْ ُح ما : 9488س

هذه مـ ادسايؾ افْازفة افتل مل تُـ ظذ ظٓد رشقل اهلل  ج: 

 .صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

  ِّ وهق ظدم  ،ؾف بؼقدعَ ، وَج  ـ ؿال بجقاز ذفؽـ افًِام  مَ ؾ

افشخص  وقـ كؼؾ افعضق أن ُيؾ مِ م  مَ وأن يُ  ،عتز  ترضر ادُ 

 ر.َخ أ

ـْ َأْحَقوَهو َؾَؽَلك اَم َأْحَقو افـ وَس } واشتدفقا بَقفف تًاػ: َوَم

 .[96]ادوئدة:  {مَجِقًعو



 

َٓ َتَعوَوُكقا َظَذ } تًاػ: ففقوؿ َوَتَعوَوُكقا َظَذ اْفِز  َوافت ْؼَقى َو

ْثؿِ   .[6]ادوئدة:  {اإْلِ

َٓ ُتْؾُؼقا بَِلْيِديُؽْؿ إَِػ وَ } اشتدفقا بَقفف تًاػ: ًقاَْ ـ مَ ومَ 

 .[862]افبؼرة:  {افت ْفُؾَؽيِ 

 حديٌ: -ومـ آشتدٓٓت ظذ ادْع دم حال افرضر أيًوا

 .«ٓ رضر وٓ رضار» 

ـتػع شقَ ))، ؾنن ؿوفقا: ر فرأي إضبا  افثَاتيَ ْْ أن يُ  وأختار

 .ؾال بلس حقـئذٍ  ((ادتزعاحلل وفـ يترضر 

وهْاك  ،فَِرا ة ويتَدم فصإمامة: صخص ؽر متَـ 9489س

 ؿ ُْ ؾام احُل  ،ـ هق متَـمَ 

 ؿ افـوس ـذفؽ.ؾَ ؿ، وطَ ثِ ؿ كػسف ؾلَ ؾَ ج: طَ 



 

ىب مـ إحدى وَي  ،ْة: صخص متبع فُِتاب وافس  9491س

ويريد  ،يـسب افد  ويَ  ر مدخـوجا  صخص آَخ  .شْة ةْؼ ظَ 

 سـف ًّْف أو يَ ؾٓؾ فألول أن يَ  .أن يىب أيًوا

 ،ػسدةؿـع افثوين دون إحداث مَ ول أن يَ ؽون إج: إن ـون بنم

 ؿـعف.ؾؾقَ 

 ْة احلسْة، وما افبدظة : ما هل افس  9491س

ـي ؼي فؽتوب ا هل وفُس قاؾِ ـي ادُ هل افس   :(ْة احلسْةافس  )ج: 

 رشقل ا هل ظؾقف افصالة وافسالم.

فقس فف ألؾ ٓ مـ ـتوب  ،ث ذم افديـدَ ر حُمْ مْ أَ  (:افبدظة)و

 ـي.وٓ مـ ُش 

 



 

ؿ ؿقل أذـار افهباح بغ أذان وإؿامة صالة ُْ ُح ما : 9499س

 افٍجر 

 .ـي أن تؽقن أذـور افصبوح بعد لالة افػجرج: افس  

وٓ كستطقع أن كؿـعؽ مـ ؿقهلو بغ إذان واإلؿومي، فؽـ  

 إؾضؾ بعد لالة افػجر.

ظذ آبـ أٓ    )افىالق(ِػ بافىالقزي حِ : ُج 9492س

 ًٍؾ ماذا يَ  ،أن يرجعويريد  ،يذهب فِْادي

ٕن افشلن ذم   ج: ظؾقف ـػورة يؿغ، وفف أن يلذن ٓبـف بعدهو

 ؼصدون افتفديد.أهؾ مرص أهنؿ يَ 

 .(جقزي)، وفقس (زوجل) :وافصقاب أن تؼقيل

 



 

ؾٓؾ يل أن أؿاضًٓا: ٕن ٍٕز  ،: امرأة ؿريبتٓا تزين9494س

 َبؾ ـالمٓا ٓ تَ 

 .ج: ابتعدي ظـفو

 .واكصحقفو  هل

 .رهيو بو هلـ  وذَ  

 ؾقفو مـ ظذاب ا هل.ق  وَخ  

 : ما أؿؾ ظدد رـًات صالة افوحك 9495س

 صؾح رـعي واحدة.ج: ثـتون، وٓ تَ 

 

 



 

ْة ـؾ َش ) :: دم ادقفد افْبقي بًض افْاس يَقفقن9496س

 ؾامذا ٕهْع  (بدظة) :وٕاس يَقفقن (وإٔت ضٔب

وأكً ) :ؾؼؾ فف (ـي وأكً ضقىـؾ َش ) :ج: إذا ؿول فؽ أحد

 .(ضقى

وَهو  }ؿول تعوػ:  ـَ ِمـَْفو َأْو ُرد  َوإَِذا ُحق قُتْؿ بَِتِحق ٍي َؾَحق قا بَِلْحَس

 .[12]افـسوء:  {

 تٓرب مـ إمامة افْاس ـ يَ ؿ مَ ُْ ُح ما : 9497س

ًَ ٓ تَ  ،ج: اإلمومي كعؿي مـ ا هل   هلو.أهاًل  ػر مـفو إن ــ

 : ظْد تٌسٔؾ ادٔت ـؿ مرة ٕقوئف 9498س

 سؾ ؾؼط.ذم أول افغُ  ،ة واحدةج: افقضقء مر

 



 

 ًما فِّرأة رَ  حَمْ ًتَز د افزوج ٕمف يُ : هؾ َج 9499س

 ًمو.رَ  حَمْ عتَز يُ  ،ج: كعؿ

 رها ًْ ؿ ؿص ادرأة فَن ُْ ُح ما : 9511س

 جايز بؼضغ: ج: 

 ظدم افقلقل بذفؽ حلد افتشبف بوفرجول. -إول

 ظدم افتشبف بوفؽوؾرات. -افثاين

 


